Murere:
Vi søger murere til nye spændende opgaver. I øjeblikket har vi en række større arbejder, som vi skal
opstarte og har mange ordrer i ordrebogen.
Om dig:
- Du er uddannet murer og har flere års erfaring enten fra entreprenører eller
murermesterforretninger
- Du arbejder kvalitets- og ansvarsbevidst og leverer arbejde uden fejl og mangler
- Du har lyst til at være en vigtig del af en større virksomhed og kan arbejde både i mindre teams og
selvstændigt
- Du har erfaring med arbejdstilrettelæggelse og kan overholde tidsfrister
- Du kender til arbejdet med kvalitetssikring, sikkerhed og arbejdsmiljø
- Du har en all-round erfaring og kan både lægge sten og lave flisearbejde
- Du har kørekort, minimum B – gerne BE
Om os:
- Vores murerarbejde udgør en vigtig del af vores virksomhed
- Vi udfører mureropgaver af en hver karakter lige fra mindre badeværelser til opførelse af stalde til
landbruget
- Vi udfører arbejde for stort set alle typer virksomheder, for det offentlige og for den private kunde
- Vi tilbyder gode arbejdsforhold og mange dygtige kollegaer
- Vi har en firmabetalt sundhedsforsikring
- Vi er medlem af Dansk Byggeri og har overenskomst med 3F
- Arbejdsstedet er Bornholm
Vi er en virksomhed med mellem 70-90 ansatte. Her er ”højt til loftet” og den enkelte medarbejder har en
stor grad af frihed under ansvar. Samtidig har vi ”benene fornuftigt plantet på jorden”, så vi altid kan stå
inde for, det arbejde vi udfører, og hvor nøgleordene er kvalitet og ordentlighed.
Er du ikke fra Bornholm, så er der på Bornholm stor fokus på at hjælpe tilflyttere godt til rette, ikke blot den
enkelte, men hele familien. Kontakt evt. tilflytterkonsulent Rune Holm på tlf. 3121 8880 eller se mere på
www.næstestopbornholm.dk/tilflytterservice/
Din ansøgning skal du sende til job@jmg-as.dk. Vi ansætter løbende, så send gerne din ansøgning hurtigst
muligt. Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte byggeleder Lars Greve på tlf.
40387117

