
Vil du være en del af en virksomhed, hvor der er stort fokus på fast og stabilt arbejde, sikkert arbejdsmiljø, godt samar-
bejde og hvor hjælpsomhed vægtes højt i dagligdagen? Så er JYTAS A/S lige noget for dig. 
Vi bygger, udlejer og sælger modulbyggeri af høj kvalitet. 

Vi søger en snedker, der kan tage ansvar og varetage alle slags opgaver, lige fra det fineste stykke slibearbejde til det 
lidt mere grove. Det er derfor vigtigt, at du har god praktisk erfaring og gåpåmod. 

Desuden er lysten til at indgå i et tæt samarbejde vigtigt, da du bliver en del af en hverdag, hvor humor, kvalitet og en 
uformel tone er et naturligt bindeled mellem kollegaer.

Kvalifikationer 
• Vi forventer, at du har erfaring med diverse snedkeropgaver
• Er uddannet snedker. maskinsnedker, eller god erfaring som selvlært (oplæring vil finde sted) 
• Erfaring med opskæring og fræsning vil være en fordel, men ikke et krav  
• Ikke bange for at gå til hånde med forskelligartede opgaver
 
Personlige egenskaber
• Tager ejerskab, er kvalitetsbevidst og omhyggelig
• Arbejder struktureret og selvstændigt
• Er positiv, engageret og udadvendt
• Detalje og løsningsorienteret
• Desuden forventer vi, at du kan arbejde godt i et team
 
Vi tilbyder
• Mulighed for faglig udvikling
• Fuldtidsstilling 
• Frihed under ansvar
• Gode kollegaer og et uhøjtideligt arbejdsmiljø

Om JYTAS
Vi er en byggevirksomhed med mange års erfaring og beskæftiger os med alle former for byggeri i lette konstruktio-
ner – lige fra børnehaver, plejehjem og kontorbygninger til hospitaler og helikopterbaser. Vi afhjælper enhver plads-
mangel 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 jer som vores nye kollegaer. 

Interesseret i jobbet?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Mathiesen på e-mail: anm@jytas.dk.  
 
Har ovenstående fanget din interesse, så send os din ansøgning på anm@jytas.dk med betegnelsen ”Snedker” i  
emnefeltet. Vi afholder samtaler løbende – og vi glæder os til at høre fra dig.

Læs mere om os på jytas.dk
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Snedker med erfaring
søges til produktion


