
”Drejebog” til samtalen med ledige anlægsgartnere 

1 Søger inden for Sæt gerne flere krydser 
Det grønne område □

Side 1 af 1 

Det grå område □

2 Anlægsgartner som jobmål Sæt kryds 

Primært □ 

Sekundært □

Søger aktivt (flere Anlægsgartner stillinger månedligt) □

Kommer til jobsamtaler indenfor branchen  □ 

3 Generelle forhold 

Dagpenge 

Kontanthjælp  □

Integrationsydelsesmodtagere □

Selvforsørgende 

4. Borgers realsituation

Fysisk helbred  

Godt 

□ 

Rimeligt 

□   

  □  

Dårligt 

□ □

□ □ □

Skånebehov 

4 Sproglige kompetencer 

Dansk 

Taler Skriver Læser Forstår 

5 Relevante kvalifikationer  

Anlægsgartner-assistent □

Anlægsgartner(speciale i anlægsteknik) □ 

□ Anlægsgartner(speciale i plejeteknik) 

Grå anlægsgartner 

”Vejen som arbejdsplads”  □ 

  ____________________________________________ 

□ Gældende  □ Skal fornyes

Andre relevante uddannelser 

6 Faglige kompetencer 

Erhvervserfaring indenfor branchen 

< 1 år 

□

2 til 5 år 

□ □ □ 

□ 

6 til 10 år > 10 år 

 ____________________________________________ Anden erhvervserfaring □

7 Kørekort 

Kort-type 

B 

□

BE C 

□ 

D 

□ 

8 Motivations-afklaring  

Kan borger starte på job i morgen? 

Ja 

□ □ 

Nej Uddyb evt. 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

   

Indstillet på at arbejde udendørs ?   

Evner at være serviceorienteret? □ 

Er samarbejdsorienteret/holdspiller? □

9 Vurder kandidaten (jf. Drejebog) 

Personlige kompetencer 

1 

□

2 

□

 3 

□

4 

□      

5 

□

Faglige kompetencer 

Sociale kompetencer 

10 Samlet vurdering □  

1: Stærk 2: God 3: Middel 4: Rimelig 5: Uegnet/Opkvalificeres 

□  □  □  □ 

□  □  □  □  □ 

□  □  □  □  □ 

   

 □ 

□ 

□ □ 

 

 

 

 

□

□ 

 

□ 

 

 

□
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