Håndværkstaksator-Trainee
Er du en erfaren tømrer, der går med et ønske om at udvikle dine faglig kompetencer som
håndværkstaksator/byggeleder? Så har vi det rette trainee-forløb til dig.
Bytømreren søger en selvstændige, erfaren og dygtig tømrer, der på sigt ønsker at udvikle sig til
håndværkstaksator/byggeleder. Du bliver en del af et stærkt og professionelt team, der varetager
alle typer af forsikringsskader for en lang række danske forsikringsselskaber. Du vil indgå i et 2
årigt forløb, hvor vi sørger for, at du lærer noget om:
•
•
•
•
•
•

Forsikringsskader
Råd og svamp
Fugt og skimmel
Kalkulation
Planlægning
Byggestyrring og økonomi

Bytømrerens mål er, at du i løbet af 2 år udvikler dig til en dygtig håndværkstaksator og kan indgå
i den daglige drift. Det er et job der kræver, at man er afklaret med at oplæring og udvikling tager
tid. Vi investerer i din udvikling og kræver det samme af dig. I trainee-forløbet tilbyder vi dig:
•
•
•
•
•

En sammentømret afdeling med et godt sammenhold
Stor indflydelse på egen hverdag
En aktiv personaleforening
Sundheds- og pensionsordning
En fast stilling

Har du hænderne godt skruet på og brænder du for at udvikle dine faglige kompetencer som
håndværkstaksator/byggeleder i et trainee-forløb, så send en ansøgning til forsikringsleder, Bo
Sørensen, på bso@bytomreren.dk og/eller ring for at høre mere om stillingen på tlf.:30184773.
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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