MURERMESTER SØGES TIL KJÆR KNUDSEN A/S
Stillingen
Som murermester hos Kjær Knudsen vil du være ansvarlig for styring af vores murerafdeling.
Arbejdet består bl.a. i at lede og fordele arbejdsopgaverne mellem vores murersvende. Derudover
vil du være ansvarlig for professionelt at servicere mange faste kunder, opsøge nye kunder, regne
mindre tilbud mm. Udover den daglige ledelse af murersvendene, skal du have evner og lyst til at
videreudvikle organisationen i tæt samarbejde med produktionschefen.
Kvalifikationer
Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er uddannet murer
Du har en overbygning som bygningskonstruktør, ingeniør eller lignende
Du har minimum 15 års erfaring fra branchen
Du har et godt netværk i branchen, ligesom du er god til at opbygge og vedligeholde dit
netværk
Du har en motiverende ledelsesstil i.f.t. svende og ansatte på kontoret, og har
dokumenteret erfaring med ledelse af min. 10 svende
Du er velformuleret i skrift og tale
Du er troværdig i din måde at arbejde og kommunikere på
Du er struktureret og god til at planlægge
Du arbejder selvstændigt og er samtidig en stærk samarbejdspartner

Derudover har du kørekort og kan fremvise straffeattest.
Vi tilbyder
En fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer i et velfunderet firma med en god og afslappet
tone, hvor vi også har fokus på at have et godt arbejdsmiljø og altid levere professionelle og
effektive resultater. Hos Kjær Knudsen har vi travlt og det er derfor vigtigt, at du trives i et travlt
miljø.
Kjær Knudsens hovedkontor er placeret i Herlev, men du kommer til at bruge størstedelen af din
tid på diverse byggepladser. Kjær Knudsen opererer på Sjælland, primært københavnsområdet og
omegn.
Om Kjær Knudsen
Kjær Knudsen A/S er et byggefirma fra 1931 med stolte håndværkstraditioner og
specialkompetencer inden for byggeri og teknisk rådgivning indenfor byggebranchen. Kjær
Knudsen har ca. 60 medarbejdere tilknyttet hovedsædet i Herlev – heraf 14 funktionærer. 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 direktør Jan Bech på 53 53 88 00 eller
produktionschef Thomas Vitting på 23 30 83 25.
Søg stillingen
Send din motiverede ansøgning med CV til tr@kjaerknudsen.dk. Skriv ”Murermester” i emnefeltet.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person.
Ansøgningsfrist: Vi behandler ansøgningerne og inviterer til samtale løbende.

