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Erfaren bore-/skæremand søges 

Vi er et ungt firma og så alligevel et gammelt velrenommeret firma. 

I 2018 overtog vi i forbindelse med et generationsskifte Murerfirmaet Bjarne Larsen – ”vi” er Simon 

Hulsrøj Larsen og Henrik Stensgård Eriksen begge med en solid byggefaglig uddannelse. 

I forbindelse med generationsskiftet skiftede vi navn til Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen ApS 

for at signalere nye forretningsområder, som blev tilføjet firmaet, men samtidig også signalere at alt 

er ved det gamle. 

I dag beskæftiger vi os med alt inden for murer-, tømrer og kloakfaget og pr. 1. januar 2019 

udvidede vi forretningen med en bore- skæreafdeling, som vi købte af K&T Entreprise (tidl. Kjæhr 

& Trillingsgård). 

Med andre ord kan vi meget inden for byggeri, og vi tilbyder også ingeniør- og byggerådgivning.  

Bore-/skæreafdelingen udfører opgaver i det meste af Jylland og på Fyn, med udgangspunkt fra 

Kolding. 

Det vi har brug for er: 

• At du har erfaring fra lignende job 

• At du kan holde hovedet koldt i pressede situationer 

• At du kan levere en god service og håndværk af høj kvalitet 

• At du selv kan hjælpe til med at planlægge din hverdag 

• At du har ordenssans og arbejder struktureret 

• At du både kan og vil tage ansvar 

Dine opgaver bl.a.: 

• Hulboring i beton og meget andet 

• Betonskæring med væg- og gulvsav 

• Rilning i beton for VVS og EL 

• Hjælp til de øvrige fagområder i firmaet ved behov 

Vi kan tilbyde: 

• En spændende arbejdsplads i rivende udvikling 

• Løn efter kvalifikationer 

• 17 gode kollegaer 

• Efteruddannelse indenfor byggebranchen 

• Firmabil – som du selvfølgelig tager med hjem 

 

Er du interesseret? Så giv Simon et kald på tlf. 22945944, der afholdes samtaler løbende, så tøv 

ikke med at kontakte os. 

 

Vi trives – derfor kan vi efterleve vores værdisæt: 

Ærlighed  – Tillid - Ordentlighed 


