4-mand-sjak
til Sjælland
Som følge af travlhed søger vi et
4-mands-montørsjak til Sjælland
Står I som et sjak af 4 personer - montører og tømrere - med erfaring
særligt i præfabrikeret byggeri - så er det præcis jer vi står og mangler!
Stillingen indebærer arbejdsområder inden for nybyggeri, renovering og vedligehold i præfabrikeret byggeri. Opgaverne kommer til at finde sted på forskellige byggepladser – hvorfor
praktisk erfaring er en nødvendighed, da vi forventer at I kan arbejde som et selvstændigt
sjak på store og små opgaver, som vil finde sted på Sjælland.
Jytas A/S er en byggevirksomhed, der beskæftiger sig med alle former for byggeri i lette
konstruktioner – lige fra børnehaver og plejehjem til hospitaler og kontorbygninger. Vi afhjælper enhver pladsmangel til den offentlige sektor og det private erhvervsliv i form af midlertidige eller permanente præfabrikerede lethuskonstruktioner. Vi er anerkendt for evnen til
nytænkning og fleksibilitet, og disse egenskaber skal afspejle sig i vores medarbejdere.
Det er vigtigt, at I sammen er kvalitetsbevidste, selvstændige og fleksible. Derudover er
lysten til at indgå i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige ansatte og faggrupper også
vigtig. I bliver en del af en hverdag, hvor humor, kvalitet og en uformel tone er et naturligt
bindeled mellem dig og dine kollegaer. I skal have interesse for fremtidens byggeri, lavenergi-byggeri og særligt præfabrikeret byggeri.

Kvalifikationer
•
•
•
•

Uddannelse som tømrer/montør
Håndværksmæssig baggrund er et krav
3–5 års erfaring
Erfaring med præfabrikeret byggeri

Personlige egenskaber
• Kvalitetsbevidst og omhyggelig
• Arbejder struktureret og selvstændigt
• Positiv, engageret og udadvendt

Vi tilbyder
•
•
•
•

Muligheder for faglig udvikling
Gode kollegaer i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
Frihed under ansvar og fleksibel arbejdstid
4 dages uge

Har ovenstående fanget jeres interesse, så kontakt os pr telefon eller
send os en ansøgning på lm@jytas.dk – vi glæder os til at høre fra jer.

JYTAS A/S | Århusvej 211 | 8464 Galten | Tlf. 86 94 68 00 | jytas@jytas.dk

Ansøgningsinfo
Stillingsbetegnelse
4-mands-sjak
Montører og tømrere

Jobtype
Fuldtid – 37 timer
4 dages arbejdsuge

Tiltrædelse
Efter aftale

Adresse
JYTAS A/S
Århusvej 211
8464 Galten

Kontaktperson
Lise Markussen
E-mail: lm@jytas.dk

Ansøgning
Send ansøgningen via e-mail
til lm@jytas.dk
Læs mere om os på
www.jytas.dk

