Kjær Knudsen A/S søger murersvende
Kjær Knudsen A/S søger erfarne murersvende til øjeblikkelig ansættelse. Der lægges stor vægt på
kompetencer samt erfaring indenfor de klassiske murer discipliner. Har du erfaring med fliser er dette et
plus men ikke et must.

Vi forventer at du
•
•
•
•
•
•

Har kørekort - minimum B
Er faglært murer
Har gode samarbejdsevner
Har interesse for dit arbejde og besidder en stor faglig stolthed
Kan arbejde selvstændigt og struktureret efter deadlines
Kan løfte opgaven via samarbejde med dine kollegaer

Derudover skal du kunne fremvise straffeattest.
Vi tilbyder
•
•
•
•

En fuldtidsstilling
Et alsidigt og selvstændigt arbejde
Spændende og varierende arbejdsdage
Ansættelse i en flad og innovativ organisation præget af engagement, kreativitet, åbenhed
og humor

Du kommer til at indgå i et ungt og erfarent team af dygtige medarbejdere, der ligesom dig, elsker
sit fag.
Vi tilbyder en fastansættelse bestående af 37 timer om ugen, hvor arbejdstiden placeres i
tidsrummet kl. 7-15.
Om Kjær Knudsen
Kjær Knudsen A/S er et byggefirma fra 1931 med stolte håndværkstraditioner og
specialkompetencer inden for byggeri og teknisk rådgivningen indenfor byggebranchen. Kjær
Knudsen har ca. 70 medarbejdere tilknyttet hovedsædet i Herlev – heraf 14 på kontoret. Vores
kernekompetencer er tømrer-, murer-, jord/beton- og kloakarbejder, som vi har i egenproduktion.
Vi udfører fag-, hoved- og totalentrepriser - typisk renoveringsopgaver. Du kan læse mere om Kjær
Knudsen på www.kjaerknudsen.dk

Spørgsmål til stillingen?
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Murermester Claus Esmarch på 40 91
55 03 eller Byggeleder Mikkel Harder på 42 80 04 86.
Søg stillingen
Lyder jobbet som noget for dig, så skriv et par ord om dig selv og send til ce@kjaerknudsen.dk
eller ring på et af de ovenstående numre.
Vi inviterer løbende til samtale, så søg hurtigst muligt.

