Vi søger dygtige og erfarne tømrere til
vores produktion i Galten

Vil du/I være en del af en virksomhed i vækst, hvor der er stort fokus på sikkert arbejdsmiljø og godt samarbejde - og
hvor hjælpsomhed vægtes højt i dagligdagen? Så er JYTAS A/S lige noget for dig/jer.
Vi søger tømrere, der kan varetage forskellige slags opgaver inden for nybyggeri, renovering og vedligehold.
Eller et makkerpar, som er vant til at arbejde sammen. Det er vigtigt, at du/I er kvalitetsbevidste, selvstændige, fleksibele og har erfaring med gipsarbejde, finish arbejde eller lignende. Arbejdsdagen vil foregå i vores produktionshaller i
Galten.
Lysten til at indgå i et tæt samarbejde er vigtigt, da du/I bliver en del af en hverdag, hvor humor, kvalitet og en uformel
tone er et naturligt bindeled mellem kollegaer. Du/I skal have interesse for fremtidens byggeri, lavenergibyggeri og
særligt præfabrikeret byggeri.
Kvalifikationer
• Tømreruddannet
• Gerne erfaring med finish arbejde
• Gerne erfaring med gipsarbejde
• Kørekort B
Personlige egenskaber
• Kvalitetsbevidst og omhyggelig
• Struktureret og selvstændig
• Positiv, engageret og udadvendt
Vi tilbyder
• Løn efter aftale
• Gode kollegaer i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
• Frihed under ansvar
• God mulighed for faglig udvikling
Om JYTAS
Vi er en byggevirksomhed med mange års erfaring og beskæftiger os med alle former for byggeri i lette konstruktioner – lige fra børnehaver, plejehjem og kontorbygninger til hospitaler og helikopterbaser. Vi afhjælper enhver pladsmangel til den offentlige sektor såvel som til det private erhvervsliv og bygger både midlertidige og permanente
præfabrikerede byggerier med stort fokus på kvalitet. Vi er anerkendt for evnen til nytænkning og fleksibilitet, og disse
egenskaber skal gerne afspejle sig i dig som vores nye kollega.
Interesseret i jobbet?
Har ovenstående fanget din/jeres interesse, så tøv ikke med at sende en ansøgning allerede i dag på anm@jytas.dk
med betegnelsen ”Tømrer” i emnefeltet. Vi vil afholde samtaler løbende – og vi ser frem til at høre fra dig/jer.
Har du/I spørgsmål til stillingen, er du/I velkommen til at kontakte Anders Nørgaard Matthiesen på
e-mail: anm@jytas.dk.
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