Servicesnedker-tømrer
P. Winther Jespersen A/S Tømrer- og Snedker søger servicesnedker-tømrer

Hos PWJ A/S ønsker vi at fastholde og styrke den eksisterende medarbejderstab og samtidig sikre den positive udvikling, som
PWJ A/S gennemgår for tiden.
Dine arbejdsopgaver vil være serviceopgaver hos vores kunder, hvilke spænder over en bred karm, herunder boligselskaber,
detailforretninger og andre erhvervskunder.
Der vil blive stillet værktøj, firmabil, telefon m.m. til rådighed. På virksomhedsadressen er der ydermere snedkerværksted til at
supportere serviceafdelingen, således ingen opgaver er for store eller små.
Du vil indgå i et team af dygtige og gode kollegaer, som du i samarbejde med skal sikre det højre service og kvalitetsniveau med.

Dine kvalifikationer









Uddannet tømrer eller snedker.
Du har gerne flere års praktisk erfaring med faget.
Du brænder for den gode byggesag og for at opbygge længerevarende relationer med kunder og samarbejdspartnere.
Du arbejder selvstændig og er vant til at tage ansvar for dine opgaver.
Du er kvalitetsbevidst, struktureret og har ordenssans.
Du har en god portion humor, er positiv af væsen og har gode samarbejdsevner.
Du er i besiddelse af kørekort kat. B.
Du kan fremvise en ren straffeattest.

Vi tilbyder





Et spændende og udfordrende job med gode kollegaer i et frit arbejdsmiljø.
Bliv en del af et team, der lægger vægt på engagement og kvalitet, og hvor du til gengæld kan regne med støtte og
opbakning fra teamet.
En virksomhed der prioriterer trivsel og gode arbejdsforhold højt.
Flere sociale arrangementer og en aktiv personaleforening.

Løn efter kvalifikationer. Der stilles gulplade bil til rådighed samt nødvendige it-værktøjer.
Ønskes supplerende oplysninger kan William Tolman kontaktes på mobiltelefon 23 21 31 71.

Samtaler afholdes løbende, men stillingen forventes besat snarest. Du bedes sende din ansøgning og CV til wt@pwj.dk
PWJ A/S har eksisteret i 70 år og er et alsidigt byggefirma med mange kompetencer under samme tag: total- og hovedentrepriser, murerentrepriser, tømrer/snedkerentrepriser, svampog skimmelsanering, kloak- og betonrenovering, nedrivning, asbestsanering, vognmands- og containerkørsel. Vi er p.t. omkring 75 medarbejdere.

