Alsidig tømrer til spændende interne byggeprojekter søges
Vores vedligeholdelsesafdeling har gang i flere store byggeprojekter. Vi søger derfor en dygtig tømrer med tværfaglig
erfaring.
Om jobbet:
Der er tale om en fuldtidsstilling - 37 timer - med tiltrædelse snarest muligt.
Du vil indgå i et team på 6-8 medarbejdere, hvor der arbejdes med flere store byggeprojekter. Blandt andet arbejdes
der med at færdiggøre et renoverings- og opbygningsprojekt af et 5.500 kvm. lager og nybyggeri af en 1.550 kvm.
administrationsbygning.
Som tømrer hos os, får du rig mulighed for at påvirke dine egne opgaver, planlægge din egen tid og sørge for, at
tingene i fællesskab med kollegerne bliver gjort korrekt.
Vi tilbyder gode vilkår og fordelagtig løn.
Alle ansatte hos Kids-world.dk har ligeledes mulighed for at købe børnetøj mm til. særdeles fordelagtig priser.
Om dig:
Du må meget gerne have erfaring fra lignende stillinger, hvad enten det er renovering, opbygning eller lignende
tømrerarbejde.
Du har intet imod at arbejde med andre områder, som f.eks. murearbejde eller tagdækning.
Kvalifikationer:







Uddannet tømrer
Kan planlægge egen tid og prioritere opgaverne
Detaljeorienteret med sans for orden
God til at samarbejde
Fleksibel, ærlig og mødestabil
God til at skabe overblik og struktur
Som person er du:







Systematisk i arbejdet
En pålidelig, stabil og ansvarsbevidst kollega
God til at prioritere opgaver og holde hovedet koldt
Interesseret og klar til at lære nyt og dele egne erfaringer
God til at holde motivationen oppe

Om os:

Hos Kids-world.dk er vi i dag 90+ ansatte. Der er en god stemning i virksomheden, hvor omgangstonen er
uhøjtidelig, humoristisk og uformel. Vi arbejder sammen som et team, hvor alle giver en hånd med, hvor
der er mest brug for det.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte virksomheden på tlf. +45 22 56 47 51 (Jesper
Spangsberg)
Lyder stillingen som noget for dig, så send din ansøgning på mail job@kids-world.dk

