2 SPJÆLDMURERE SØGES
Vi har rygende travlt og søger derfor to murersvende til vores dygtige team af ansatte. Vi holder til i
Egtved, men har opgaver i det meste af trekantområdet.
Vi er et mindre byggefirma, som udfører murerarbejde, tømrerarbejde, jord- beton og kloakarbejde
samt betonboring- og skæring. Vi går op i at levere en god kvalitet til vores kunder - vi springer
aldrig over, hvor gærdet er lavest.
Vi har en flad struktur med korte beslutningsveje, hvilket betyder, at du får stor mulighed for at
påvirke tingene og din dagligdag!
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 vil være det meste indenfor murerfaget, bl.a.:
•
•
•
•

Diverse spjældopgaver for private og erhverv
Forsikringssager herunder badeværelser
Ombygning, tilbygning og renovering af enfamilieshuse
Serviceopgaver for det offentlige, herunder regionens sygehuse

Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•
•

En spændende arbejdsplads, som altid er i udvikling
Gode løn og ansættelsesforhold
En arbejdsplads, hvor din trivsel er i højsæde
20 gode kollegaer
Efteruddannelse indenfor byggebranchen
Firmabil

Er du interesseret? Så giv Henrik et kald på tlf. 22352956 eller Simon på tlf. 22945944.
Du er også velkommen til at sende en kort ansøgning til shl@bjarnelarsen.nu der afholdes samtaler løbende, så tøv ikke med at kontakte os.
Vi trives - derfor kan vi efterleve vores værdisæt:
Ærlighed - Tillid - Ordentlighed
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