Dygtige, tværfaglige
Håndværkere
Amatech Montage A/S

Vi søger dig, der med en god blanding af fornuft og håndelag i rygsækken er klar til at tage fat.
Har du erfaring med facadebeklædning m.m. og lyst til arbejde med meget forskellige projekter sammen med
andre kompetente håndværkere, der sætter en ære i det gode stykke arbejde?
”Vi er i gang med mange spændende projekter, så vi mangler endnu flere gode hænder og hoveder, som har lyst
til at give den en skalle og udvikle deres evner i et stærkt team,” fortæller Lars Asmussen.
Velkommen til Amatech Montage
Vi er et nyetableret montagefirma, som størstedelen af tiden udfører opgaver for Amatech A/S, men vi udfører
også fagentrepriser på egen hånd i hele landet. Som håndværker er din opgave – i tæt samarbejde med dit team –
at færdiggøre et stort industriprojekt på Vestsjælland på ca. 30.000 m2 og/eller montage af 7500 m2 stålfacader
m.m. i det sydlige Midtjylland.
Vi søger bredt, idet vi lejlighedsvis også udfører opgaver indenfor:
Beton- og murerarbejde, armering samt svejsning, diamant-kerneboring og skæring, Epoxy-overgange og
niveauregulering, dertil sanitets-, hygiejne-, fuge og finish-arbejde.
Branchens – måske – bedste team
Du bliver en del af et kvalitetsbevidst team, hvor arbejdsklimaet er præget af humor, respekt og arbejdsomhed
med fokus på høj faglighed og orden. Vi arbejder altid under ordnede forhold med kvalitetsudstyr og gedigne
materialer. Vi har en direkte, men hjertelig tone samt gode udviklingsmuligheder og en fleksibel arbejdsuge.
”Vi arbejder efter devisen – ansvar er ikke noget, man får – men selv tager. Du får derfor gode muligheder for selv
at præge din arbejdsdag,” fortæller Lars.
Vi forventer et engagement på højt plan og leverer selv på samme niveau!
Der er flere indgange til at blive en af vores nye håndværkere
Men det er et krav, at du er velfunderet inden for alsidig montage, og at du kan se dig selv udføre nogle af
ovenstående opgaver.
•

•

Vi forestiller os, at du har en baggrund som murer, tømrer, struktør, smed,landmand, fugetekniker eller
tilsvarende, men det er ikke et krav, så længe du er en dygtig og kvalitetsbevidst håndværker, der går op i
finish og det færdige resultat.
Som person trives du bedst med meget alsidige opgaver og projekter.

Er du interesseret?
Ring eller SMS til Lars Asmussen tlf. +45 2330 6365 for nærmere info om stillingerne. Du søger jobbet ved at
sende din ansøgning mærket ”Montør” via ”Søg jobbet online” nedenfor. Vi inviterer løbende kandidater til
samtale, så send din ansøgning allerede i dag! :-)

Vi glæder os til at høre fra dig.

