Vognsen & Co søger

Tømrersvende
- som er ambitiøse og fagligt dygtige

Knebel, 29.10.2020

Vi har travlt, og søger derfor fagligt ambitiøse tømrersvende
til byggerier i Østjylland
Hos Vognsen & Co søger vi flere dygtige tømrere eller
snedkere til at hjælpe os med spændende arbejdsopgaver,
som hovedsageligt vil omfatte mindre entrepriseprojekter, herunder ombygning, renovering og nybyggeri.

Kort om hvem vi søger
Til vores byggepladser i Østjylland søger vi tømrere/
snekdere, som har:
•
Evnen til at se eget arbejde i en større sammenhæng
•
En faglig stolthed og fokus på kvalitet i arbejdet der
udføres
•
En struktureret og fleksibel tilgang til opgaverne
•
Lyst til at hjælpe kollegerne
•
Evnen til at prioritere egne opgaver.

Kort om os
Du bliver en del af et mellemstort, men hurtigt voksende
firma med godt 130 engagerede kollegaer, som alle
brænder for at skabe et godt byggeri. Vi har hovedkontor i
Knebel på Mols og en afdeling i Aarhus. Vores byggepladser ligger primært på Djursland samt i og omkring
Aarhus og København.
Vi håber at få nye kolleger, som vil brænde for deres
ansvarsområde, og som har lyst til at udvikle og dygtiggøre sig. Samtidig håber vi også ,at I har lyst til at blive en
del af vores team og deltage i de sociale arrangementer,
vi laver.

Og så det praktiske
Kort om hvad vi forventer - og tilbyder
Vi forventer, at du har lyst til at lære nyt og prøve kræfter
med de spændende udfordringer, der er på en større byggeplads. Til gengæld tilbyder vi:
•
Et job i et uformelt arbejdsmiljø sammen med et team
af begejstrede og ambitiøse kolleger
•
Frihed under ansvar
•
Et job i en organisation som hele tiden er i udvikling

Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt til projektleder og
medejer Dann Jensen på e-mail dj@vognsen-co.dk.
Opstart efter aftale. Dann kan også kontaktes på telefon
4041 3914, hvis du har spørgsmål til stillingen. .
Vi glæder os til at høre fra dig.
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