JYTAS A/S søger en
kvalitetsbevidst tømrerlærling
Vi søger en tømrerlærling

Ansøgningsinfo

Drømmer du om et afvekslende job, hvor du kan være med til at sætte dit af
tryk på virksomheden? Og vil du være en del af en hverdag, hvor humor, kvali
tet og en uformel tone er et naturligt bindeled mellem dig og dine kollegaer?
– så er det netop dig, vi søger!

Stillingsbetegnelse
Tømrerlærling

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 præfabrike
rede lethuskonstruktioner. Vi er anerkendt for evnen til nytænkning og fleksi
bilitet, og disse egenskaber skal afspejle sig i vores medarbejdere.
Stillingen indebærer tømrerarbejde inden for nybyggeri, renovering og ved
ligehold. Opgaverne kommer til at finde sted i vores produktionshaller i Galten
og på forskellige byggepladser i Danmark – fortrinsvis i Jylland.
Det er vigtigt, at du er kvalitetsbevidst, selvstændig og fleksibel. Derudover er
lysten til at indgå i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige ansatte vig
tig. Du skal have interesse for fremtidens byggeri, lavenergibyggeri og særligt
præfabrikeret byggeri.
Personlige egenskaber
• Kvalitetsbevidst og omhyggelig
• Viljen til at lære
• Arbejder struktureret og selvstændigt
• Positiv, engageret og udadvendt
Vi tilbyder
• Muligheder for faglig udvikling
• Gode kollegaer i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
• Frihed under ansvar
Tiltrædelse
Tiltrædelse efter aftale. Har ovenstående fanget din interesse, så send os din
ansøgning på anm@jytas.dk – vi glæder os til at høre fra dig.
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Jobtype
Fuldtid – 37 timer
Tiltrædelse
Efter aftale
Adresse
JYTAS A/S
Århusvej 211
8464 Galten
Arbejdssted
I Galten og på forskellige bygge
pladser i Danmark
Kontaktperson
Anders Mathiesen
E-mail: anm@jytas.dk
Ansøgning
Send ansøgningen via e-mail
til anm@jytas.dk.
Læs mere om os på
www.jytas.dk

