Selvstændig servicemedarbejder søges til
forsikrings-afdeling i Aarhus
Er du på udkig efter et arbejde fyldt med kundekontakt, udfordringer og ansvar? Så har vi
værktøjskassen og jobbet klart til dig.
Vi søger en selvstændige servicemedarbejder til at tage ansvar for for demontering og nedrivning
på vores skader for vores forsikringsafdeling i Aarhus. En medarbejder, der har hænderne godt
skruet på, og som ikke er bange for at tage fat.
Du bliver en del af et stærkt og professionelt team, der varetager alle typer af forsikringsskader for
en lang række danske forsikringsselskaber. Du sætter en ære i at overholde dine aftaler og er enig
i, at vi i fællesskab skaber de bedste resultater.
Dine opgaver
•
•
•
•

Du får ansvar for opstart af skader, hvor der skal brydes ned
Du hjælper med at dokumenter skadernes omfang
Du får ansvar for optegning af konstruktionsopbygninger
Du får ansvar for opmåling og beskrivelse til dine kolleger

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

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

Kan du se dig selv som vores nye kollega, så send en ansøgning til forsikringsleder, Bo Sørensen,
på bso@bytomreren.dk og/eller ring for at høre mere om stillingen på tlf.: 30 18 47 73.
Vi sørger for den nødvendige oplæring.
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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