Er du vores nye kollega??
Struktør/rørlægger/ Jord/Beton mand
DK Totalbyg A/S søger en bygnings- el. anlægs struktør, rørlægger eller jord/beton mand til
igangværende og kommende projekter.
Om jobbet:
Som medarbejder hos DK Totalbyg A/S kommer du til at arbejde med alle former for små og
store bygge & anlægs-, belægnings- og kloak opgaver. Opgaverne udføres hovedsageligt i det
midt- og østjyske.
Du formår at arbejde selvstændigt, du har stor faglighed og arbejder engageret og interesse
inden for både jord/beton-, belægnings- og div. kloakarbejde.
Der vil også være maskinfører opgaver (Traktor, Rendegraver, Gravemaskine m.m.)
Din arbejdsuge er på 37 timer fra mandag-fredag.
Der mødes på byggepladsen ved mindre andet er aftalt.
Der er mulighed for at der kan stilles bil til rådighed.
Om dig:
•
•
•
•
•
•
•

Du er enten udlært bygnings- eller anlægs-struktør eller som minimum trin 1+2 i kloak.
Er du ufaglært vil der blive set på kvalifikation og erfaring.
Du er dygtig til dit fag og trives med ansvar på byggepladsen
Du må gerne havde erfaring med at anvende entreprenør maskiner, men er ikke et
must.
Du er udpræget arbejdsmand, du skal turde tage fat, og så skal du være villig til at
hjælpe dine kollegaer
Du er mødestabil, fleksibel og positiv af sind
Du skal kunne formå at yde god service over for vores kunder
Du skal kunne fremvise et gyldigt kørekort til bil (Kategori B)

Vi tilbyder:
•
•
•

Udfordrende og spændende arbejdsopgaver
Gode arbejdsforhold
Kompetente og imødekommende kollegaer

Vi forventer desuden, at du kan identificere dig med vores motto, ”En aftale er en aftale”, som
er en naturlig del af hverdagen hos os.
Mener du ovenstående passer på dig, skal du sende din ansøgning og CV til info@dktotalbyg.dk
Kontakt person: Thomas S. Aakjær – Tlf.: 8680 4555 – Mail: ta@dktotalbyg.dk
DK Totalbyg A/S (DKT) er et familie ejet entreprenør- og byggefirma der beskæftiger sig med ny-, om- og tilbygninger for industri,
erhverv og offentligt i Total-, Hoved- og Fagentrepriser. DKT udfører alle former for jord-, kloak-, beton-, belægnings- og
tømrerarbejde. DKT har et solidt fundament og netværk i det midt & Østjyske og er kendt for sin ordholdenhed (”En aftale er en
aftale”), effektivitet, høj kvalitet og tæt samarbejde med lokale underentreprenører.

