Kjelkvist A/S søger murer
Vi har travlt med en masse spændende projekter, og vi har derfor brug for
endnu flere dygtige medarbejdere til vores teams. Vi søger en murer, der
vil være med til at give vores kunder et flot bygget resultat lavet med
håndværk af høj kvalitet.

Ud under åben himmel!

Dit arbejde kommer ofte til at foregå under åben himmel. Du kommer både
til at arbejde selvstændigt og i teams, hvor vi trækker på hinandens forskellige kompetencer og fagligheder. Vi vil nemlig være kundens fortrukne
samarbejdspartner – som de går til for at få rådgivning om nybyggeri,
ombygninger eller tilbygninger, der lever op til netop deres ønsker til
deres bolig, landbrugs- eller erhvervsbygning.
Dine arbejdsopgaver varierer, men består for eksempel i
renoverings-, støbe- og murerarbejde samt reparationer.

Hvem er du?

Er du uddannet murer, eller har du nogle af disse
kvalifikationer, er det et plus:
• Har erfaring med de fleste former for murer- og støbearbejde
• Kan udføre de fleste arbejdsopgaver indenfor vores
arbejdsområder; nybyggeri af huse og stalde samt tilog ombygning
• Kan arbejde selvstændigt og planlægge/styre dine egne
arbejdsopgaver, når vi arbejder i mindre teams
• Har kørekort
• Det vil være en fordel, hvis du forstår dansk
Som person er du klar til at gå den ekstra mil for at
hjælpe både vores kunder og dine kolleger. Du er
kvalitetsbevidst og tager ansvar for, at arbejdet bliver løst
til fuld tilfredshed for alle involverede.

Vi tilbyder

En fuldtidsstilling, hvor du kommer til at arbejde i
et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter din personlige
og faglige udvikling – det du ikke kan nu, kan du
altid lære. Lønnen fastsættes efter dine faglige
kvalifikationer og den gældende overenskomst.

Er du interesseret?

Hvis jobbet som murer hos Kjelkvist A/S lyder som
noget for dig, så send din ansøgning og cv til
Mette Møller Kristensen på mail: mk@kjelkvist.
com. Du er også velkommen til at ringe og høre
mere på telefon +45 2289 9593.
Ndr Landevej 39
6270 Tønder
7473 4040
www.kjelkvist.com
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