Vi søger 2 dygtige tømrer til vores ”Quick-taks”
team
Som værende del af Quick-taks-teamet arbejder man både som tømrer og håndværkstaksator. Her
består arbejdet således i at besigtige, vurdere, beregne og udbedre de tildelte forsikringsskader.
Teamet består i øjeblikket af 7 dygtige tømrer, og vi mangler nu 2 kollegaer til at indgå i teamet.
Hvad kan vi tilbyde dig?
•
•
•
•
•
•
•

Konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer
Løntillæg som medlem af Quick-taks-teamet
Fast servicevogn, iPad og smartphone
Faglige udfordringer som tømrer og håndværkstaksator
Intern uddannelse og træning
Stor indflydelse på egen hverdag i en flad organisation
Sundhedsordning

Hvad forventer vi af dig?
•
•
•
•
•
•
•

At du har en høj faglig stolthed
At du har evnen og lysten til at arbejde selvstændigt
At du er beslutningsdygtig
At du har lysten til at udvikle dig
At du har de nødvendige sociale kompetencer og lysten til at indgå i dialog med kunderne
At du har viljen til at løse udfordringer
At du har evnen til at gøre det ordentligt

Du bliver del af et stærkt og professionelt team, der varetager alle typer af forsikringsskader for en
lang række danske forsikringsselskaber. Vi søger for, at du kommer helt på plads i afdelingen med
den rette oplæring til at kunne løse de indkomne opgaver.
Kan du se dig selv som del af Quick-taks-teamet, så send en ansøgning snarest muligt til
Bo Sørensen på bso@bytomreren.dk og/eller ring for at høre mere om jobbet på tlf.: 30184773.
Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt.
Om Bytømreren
Bytømreren er en virksomhed, hvor faglig stolthed og god service er en selvfølge. Med over 140 medarbejdere fordelt over vores tre afdelinger - forsikring, service og entreprise - ønsker vi at skabe en arbejdsplads med stor fokus på
vores ansatte og det arbejdsmiljø, de færdes i. En arbejdsplads, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde, og hvor man
føler sig som del af en stor familie. Glade medarbejdere giver netop større arbejdsglæde og dermed en større koncentration, effektivitet og grundighed i det arbejde som udføres - og i sidste ende giver det således et større og bedre
udbytte for vores kunder. Læs mere om os www.bytomreren.dk
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