Tømrersvend søges
Er du faglært tømrer eller har du bare hænderne skruet rigtig på? Og ønsker du at arbejde i
en virksomhed i vækst, med nytænkning og med fokus på glade medarbejdere? - så har vi
jobbet til dig!
Vores nye kollega:
• Du trives med at udføre et selvstændigt job, hvor der i høj grad er frihed under ansvar. Du skal have fokus på
kvalitet og ordentligt håndværk. Du er samarbejdsorienteret og trives i en uformel omgangstone. Det er
vigtigt, at du er stabil, motiveret og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.
Arbejdsopgaver:
• Hovedsageligt nybyg, men også løbende renovering af udlejningspavilloner
• Isætning af vinduer/døre
• Opbygning af vægge og lofter mv.
• Forefaldende opgaver
Du er karakteriseret ved at du:
• har praktisk erfaring fra byggebranchen, gerne faglært tømrer, men ikke et krav
• har god tegningsforståelse
• evt. har truckcertifikat
• har en positiv indstilling til opgaverne og er løsningsorienteret
• er god til at kommunikere med kolleger – gode samarbejdsevner
• er ansvarsbevidst og pålidelig
Vi tilbyder:
• Et selvstændigt job med udfordringer og frihed under ansvar
• En spændende hverdag i en virksomhed i vækst, som har fokus på udvikling og kvalitet
• Et miljø med fokus på trivsel samt et godt arbejdsmiljø
• 14 fantastiske og erfarne kollegaer
• Gode løn og ansættelsesforhold, fastansættelse 37 t/ugen
• Opstart snarest muligt
Om virksomheden:
• JK Pavilloner er en ordreproducerende tømrervirksomhed, der producerer arkitekttegnede byggerier
indenfor præfabrikeret byggeri. Alt opbygges fra bunden, så du vil kunne følge byggeriet fra start til slut. Vi
lægger stor vægt på, at den enkelte kunde får nøjagtig det produkt, de ønsker, hvilket resulterer i, at to
byggesager sjældent er ens.
•

Se mere på www.JK-Pavilloner.dk, Facebook

og LinkedIn

Ansøgning:
• Kontakt direktør Yvonne Kristensen tlf. 60170858 eller pr. mail: YK@jk-pavilloner.dk
• Der afholdes samtaler løbende, så tøv ikke med at kontakte os.

