Vi søger rørlægger/kloakmester i verdensklasse!
Har du overblikket?
Og er du villig til at gøre en ekstra indsats for at nå i mål?
Så har vi brug for dig!

WWW.BENNYPETERSEN.DK

Dine arbejdsopgaver
Du vil sammen med dit sjak etablere regn- og spildevandsledninger i alle dimensioner, primært på
Vestsjælland.
Du får ansvar for at planlægge og optimere din egen dag.
Om arbejdet
Fastansættelse på overenskomst, med gode pensions- og ferieforhold.
Løn efter kvalifikationer
Mulighed for bil
Vi prioriterer kvalitet og levering i alle henseender, og forventer at vores medarbejdere har samme indstilling.
Fokus på at være proaktive
Sundt arbejdsmiljø og god trivsel
Dine kompetencer
Vi vægter meget højt at du har en sund attitude, er omgængelig og møder nye udfordringer med
entusiasme.
Du er erfaren i:


At lægge plast- og betonrør samt sætning af brønde i alle dimensioner



At håndtere komplekse løsninger og kloakprojekter



At være forudseende og planlægge dit arbejde

Hvis du har erfaring med følgende, er det et plus:


Byggemodninger



Fjernvarme- og kabelgravning

Om os
Vi er en moderne familievirksomhed som igennem 33 år har udført alle former for projekter inden for
byggeri og anlæg. Virksomheden er inde i en stærk udvikling, hvor der tilgår stadigt flere ordrer.
Vi er en virksomhed som består af en fast medarbejderstab – fællesnævneren er selvstændighed og stor
anciennitet og vi er kendt for meget dygtige medarbejdere.
Vi satser fortsat på at være en lokal virksomhed i Kalundborg.
Ansøgning
Send dit CV og ansøgning til Mads Top Petersen på map@bennypetersen.dk.
Vi ansætter løbende, så kontakt os hurtigst muligt.
Hvis du vil vide mere om virksomheden, ansættelsen eller dine arbejdsopgaver er du velkommen til at ringe
til Mads på telefon 21 71 18 81.
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