- Din hovedentreprenør og garanti for godt håndværk

Er du vores nye servicetømrer, så har vi jobbet til dig hos Peter Maler Entreprise!
Succesen fortsætter og derfor har vi brug for dig ombord. Har du passionen, evnerne og erfaringen
til at udføre og planlægge diverse tømreropgaver? Og kunne du tænke dig at være del af en sund
virksomhed, hvor ambitionerne er høje og samarbejdet er stærkt? Så har vi jobbet til dig.
Peter Maler Entreprise A/S søger til en nyoprettet stilling som servicetømrer, med erfaring som
selvstændig tømrer/snedker baggrund eller lignende.
Dine primære arbejdsopgaver
Du får ansvar for at udføre de tømrermæssige serviceopgaver vi har i Københavnsområdet og
kommer til at arbejde selvstændigt, men til tider også i samarbejde med vores andre håndværkere.
Til daglig vil dine primære arbejdsopgaver bestå i:
- Tømreropgaver fra A-Z, hvilket blandt andet inkluderer at indkøbe nødvendige materialer,
give overslag og tidsestimat på opgaver inden opstart, udføre færdigudbedringer ud fra
udleveret mangelliste.
Du bliver en del af vores firma med dedikerede kollegaer, hvor ambitionerne er høje i et
humoristisk og imødekommende arbejdsmiljø. Gennemsnitligt har vi 30 aktive projekter af
varierende størrelse, så du er sikret opgaver af varierende karakter. Trods du meget af tiden
kommer til at arbejde selvstændigt, vil dine tætteste kollegaer være vores to andre servicemænd
og de fire byggeledere.
Din profil
Du er formentlig uddannet og har arbejdet som tømrermester. Derudover har du minimum 3 til 6
års erfaring fra en stilling som tømrer, hvor du har været vant til at koordinere din hverdag, have
overblik, varsle kunderne forud for opstart af en opgave og arbejde selvstændigt.
Det er vigtigt, at du har ordenssans og stærke samarbejds- og kommunikationsevner, som gør dig i
stand til at varetage tildelte opgaver, som er af varierende karakter indenfor tømrerarbejde. Du
arbejder fokuseret, løsningsorienteret og selvstændigt og vi forventer derfor, at du kan levere høj
kvalitet hele vejen igennem, ligesom du er energisk og har det engagement, der skal til for at
overkomme forhindringer og uforudsete problemstillinger undervejs.
Hvem er Peter Maler Entreprise A/S og hvad tilbyder vi?
Vores kontor finder du centralt placeret i Vanløse. Vi tilbyder dig en fuldtidsstilling med løn efter
kvalifikationer og erfaring. Fuldt udstyret servicebil bliver stillet til rådighed, og vil være dit
daglige ”kontor”. Grundlagt i 1981 og gennem mere end 30 år i branchen, har vi udført et stort
antal ud- og indvendige vedligeholdelsesopgaver i andels- og ejerforeninger, firmaer, institutioner
samt hos private. Vi beskæftiger i dag 35 dygtige og kompetente medarbejdere, og har de senere år
udvidet vores arbejdsområde til også at omfatte hovedentreprise, der nu er et af vore specialer,
som udføres i et godt og solidt team fra alle relevante faggrupper.
Vil du høre mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jesper Grønfeldt på telefon 2421 3451.
Stillingen ønsket besat hurtigst muligt.
Send os din ansøgning på jg@peter-maler.dk med mrk: Servicetømrer
Du kan altid læse mere om os på: www.peter-maler.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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