
 

Green Steps

Traineeprogram byggt på mentorskap 
och praktisk erfarenhet



1. Grundkrav
• Svensktalande 
• Delar Greens värderingar
• Intresse av grönytearbeten
• Öppensinnig och ambitiös

• Introduktion hos Green
• Individuell kompetensutvecklingsplan

• Tranineeprogram med mentor
• Praktisk erfarenhet 
• Branschrelaterade grundutbildningar  

• Visstidsanställning
• Kompetensutveckling 

via Green Academy 

3.”Lära i arbete”

Green Steps upplägg

5. Kontinuitet

3 + (3–6) månader 15–27 månader

Tillsvidare- 
anställning

• Fast anställning
• Fortsatt kompetens

utveckling genom  
Green Academy 

2. Introduktion

4. Anställning

Green Steps är ett traineeprogram som bygger  
på ett mentorskap och kombinerar utbildning  
och arbetserfarenhet för nyanlända och lång- 
tidsarbetslösa. Genom att erbjuda kompetens-
utveckling attraherar och behåller vi talanger, 
skapar lojalitet och trivsel inom verksamheten 
samtidigt som vi bidrar till ett minskat utanför-
skap i samhället. 

Vi vill skapa en tydlig karriär väg även för de 
som inte har skolutbildning på högre nivå. 



Vilka är Green Landscaping?
För att må bra behöver vi människor vistas i funktionella men också 
vackra, rogivande och trygga miljöer. Green Landscaping är Sveriges 
ledande företag inom grönyteskötsel och finplanering av utemiljöer.  
Vi ser till att parker och grönytor förvandlas till trivsamma och inkluder-
ande utemiljöer för alla.5. Kontinuitet

 

Academy

Kompetens

Utbildning

Praktik

Jobb

Kartläggning

Vår kompetensmodell

• Fast anställning
• Fortsatt kompetens

utveckling genom  
Green Academy 

Vi tror att kompetensutveckling medför 
hållbarhet över tiden! Green Academy  
är en del i vårt kvalitets och hållbarhets 
arbete för att utveckla kompetensen 
bland våra nyanställda och  nuvarande 
medarbetare. Våra med arbetares breda 
kunskap, delaktighet och påverkan 
bidrar till ständiga förbättringar inom 
verksamheten. 

Green



Växeln  010-499 70 00

info@greenlandscaping.se

Kontaktpersoner
Michael Royson 
michael.royson@greenlandscaping.se  

tel: 073 640 63 80

Region Öst Kent Ramström  
kent.ramstrom@greenlandscaping.se 

tel: 070 108 78 69 
 
Region Väst Hans Lagerström 
hans.lagerstrom@greenlandscaping.se 

tel: 070 108 74 18 
 
Region Syd Michael Royson 
michael.royson@greenlandscaping.se 

tel: 073 640 63 80

www.greenlandscaping.se 
www.greenlandscapinggroup.se
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