Tømrere søges til vores afdeling i Odder
Vi har gang i mange spændende projekter - og der kommer hele tiden flere til. Vi søger derfor
dygtige og engagerede tømrere til at indgå i et stærkt og professionelt team i vores serviceafdeling i Odder.
Vi varetager alle typer af tømreropgaver - lige fra private til erhvervsmæssige. Vi tilbyder derfor en
varieret arbejdsdag med masser af udfordringer i en virksomhed, hvor der er fokus på høj kvalitet
og god service. Så har du hænderne godt skruet på, kan du arbejde selvstændigt, og opfatter du
faglig stolthed samt god service som værende en selvfølge, er det netop dig vi mangler i vores
team.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•
•
•
•

En sammentømret afdeling med et godt sammenhold
Afvekslende og spændende arbejdsopgaver
En aktiv personaleforening
Deltagelse i vores interne kurser
Stor indflydelse på egen hverdag
Arbejde i en flad organisation
Arbejde i et firma med ordnede forhold samt fokus på sikkerhed
Pensions- og sundhedsordning

Vi forventer
•
•
•
•
•
•

At du er en erfaren servicetømrer og/eller har lysten til at blive det
At du er nysgerrig på dit fagområde
At du har lysten til at indgå i dialog med vores kunder
At du kan overholde dine aftaler
At du er god til at holde mange bolde i luften på én gang
At du har viljen til at gøre det ordentligt

Har du lyst til at blive del af vores stærke team, så send en ansøgning til Bent Nielsen på
bni@bytomreren.dk og/eller ring for at høre mere om jobbet på tlf.: 40 54 15 99.
I over 30 år har Bent Nielsen løst mange forskellige opgaver for private, erhvervs og industrikunder. Bent Nielsen Tømrer & Byggefirma blev i 2017 en del af Bytømreren, der har hovedkontor
i Aarhus.
Om Bytømreren
Bytømreren er en af Aarhus’ førende byggevirksomheder, og vi betragter faglig stolthed og god
service som en selvfølge. Med over 170 medarbejdere fordelt over vores tre afdelinger - forsikring,
service og entreprise i Aarhus, Horsens og Odder- ønsker vi at skabe en arbejdsplads med stor
fokus på vores ansatte og det arbejdsmiljø, de færdes i. Vi tilbyder derfor en stilling i et firma med
gode værdier, et godt sammenhold og godt arbejdsmiljø. Læs mere om os på www.bytomreren.dk
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