
Kloge
kvadratmeter

 Er du vores nye  
 Tømrersvend til kloge 
kvadratmeter?
Med din håndværksmæssige erfaring,
praktiske snilde, samarbejdsevne og sans 
for kvalitet hjælper du med at gøre vores 
kunders drømme til virkelighed. Med din 
personlighed og erfaring, bidrager du til et 
godt arbejdsmiljø og skaber et ordentligt 
håndværk for vores kunder.

Vi søger et par gode håndværkere
Er du faglært tømrer eller har du bare hænderne skruet rigtig 
på? Ønsker du at arbejde i en nytænkende virksomhed i 
vækst, med fokus på glade medarbejdere?  
Så er vi tømrerfirmaet for dig!

Du er i stand til at udføre dine opgaver som en selvstændig 
del af et team, 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.

Nogle samler på frimærker – vi samler på  
engagerede, dygtige medarbejdere.

Om virksomheden
JK Pavilloner er en tømrervirksomhed, der producerer
arkitekttegnede bygninger indenfor præfabrikeret byggeri.
Alt opbygges fra bunden, så du vil følge byggeriet fra start til 
slut. Vi lægger stor vægt på detaljerne i kundens krav i alle 
vores projekter. Hos os er to byggesager aldrig er ens. 
Vi leder efter 4 tømrersvende. Så skynd dig at sende en 
ansøgning, hvis du vil være en del af teamet.

Arbejdsopgaver
• Hovedsaligt nybyg
• Isætning af døre og vinduer
• Opbygning af vægge, lofter mv.
• Forefaldende opgaver

Dine kvalifikationer
• Tømreruddannelse eller erfaring fra byggebranchen
• God forståelse for produktionstegninger
• Truckcertifikat er ikke et krav, men en fordel
• Positiv indstilling til opgaverne og løsningsorienteret
• God evne til at kommunikere og samarbejde med kolleger
• Ansvarsbevidst og pålidelig

Vi tilbyder
• Et selvstændigt job med udfordringer og frihed under ansvar
• En virksomhed i vækst med fokus på udvikling og kvalitet
• En arbejdsplads med fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø
• Et godt team af erfarne kollegaer
• Fastansættelse med gode forhold
• Opstart snarest muligt

Send din ansøgning til
Projektchef, Brian Jespersen
bj@jk-pavilloner.dk
Mobil +45 5073 9056

JK Pavilloner ApS
Nydamsvej 3 
DK-6040 Egtved 
jk-pavilloner.dk

Hos JK Pavilloner sørger  
vi for, at du bliver udfordret  
både byggeteknisk og kreativt, 
da de færreste af vores  
projekter er ens


