ER DU GOD MED VÆRKTØJ?
FOR STOR KUNDE I SYDTHY SØGER VI DYGTIGE OG ERFARNE MEDARBEJDERE, DER
BLANDT ANDET HAR ERFARING MED BRUG AF VÆRKTØJ. DU SKAL KUNNE ARBEJDE
SELVSTÆNDIGT, STRUKTURERET OG EFFEKTIVT. STILLINGERNE ER MED HENBLIK PÅ
FASTANSÆTTELSE.

Arbejdsopgaver:Arbejdsopgaverne er primært inden for følgende områder:

• Produktion
• Forfalden arbejde
• Finish

Jobbet er fysisk krævende og i perioder mere end 37 timer pr. uge.

Faglige kompetencer:
• Du har praktisk erfaring indenfor håndværkerbranchen
• Du har en GOD håndværksmæssig forståelse
• Du har faglig stolthed og er bevidst om vigtigheden af kvaliteten i dit arbejde
• Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne
• Du er omhyggelig og kvalitetsbevidst
• Du er ansvarsbevidst og pålidelig
• Det er en fordel, hvis du har truckkort
• Det er en fordel, hvis du kan læse håndværkstegninger - men ikke et krav

Personlige egenskaber:
• Du er omgængelig og imødekommende
• Du kan deltage aktivt i samarbejdet omkring opgaverne
• Du er engageret og fleksibel
• Du er stabil og møder til tiden
• Du kan fremvise straffeattest

Du bliver ansat af JKS på overenskomstmæssige vilkår. For de rette er stillingerne med henblik på
fastansættelse.

Start hurtigst muligt.

Ansøgning:
Udfyld ansøgningsformularen og vedhæft ansøgning og CV hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?
Opret dit cv på jks.dk/cv. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er
nemt, gratis og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb.

Information om jobbet

Arbejdssted:
Sydthy

Kontaktoplysninger
Kontaktperson
Thisted
Tilstedvej 73

Oprettet:
27.09.19

7700 Thisted

Udløber:
29.11.19

Tlf: +45 96 18 17 50

Branche:
Bygge/anlæg

Karina Aarestrup-Grønkjær

thisted@jks.dk

Kunde- og personalekonsulent

Jobtype:
Try & Hire

T: +45 96 18 17 52

Jobkategori:
Snedker-, tømrer- og glasarbejde

Hovedkontor JKS a|s

M: +45 61 24 25 97
kag@jks.dk

Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing

T: +45 70 150 750

