Hem Steel A/S søger:

MONTØR / ARBEJDSMAND
STILLINGEN
Hem Steel A/S søger en kvalificeret medarbejder til omgående ansættelse til vores
apterings afdeling samt udekørende montage i form af altan montage samt finish,
forventelig 50/50 fordeling. Vi beskæftiger os primært med bygnings stål som altaner,
trapper, værn mv.
Er du en erfaren håndværker med bred faglig baggrund, og vil du arbejde sammen med
gode kollegaer i et ungt, sundt og godt arbejdsmiljø? Vi løfter opgaverne på det
smedetekniske område i et fællesskab, hvor sammenhold og engagement er i højsædet.

VI TILBYDER
•
•
•
•

Et spændende job med en travl hverdag
Gode udviklingsmuligheder
Frihed under ansvar
Et godt arbejdsmiljø.

VI FORVENTER
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du

er uddannet smed, tømrer eller har anden relevant erfaring på området
kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et team
kan strukturere dit arbejde
kan læse og forstå en arbejdstegning.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du

er selvstændig og praktisk orienteret
er struktureret i dit arbejde
er lærenem
er villig til at hjælpe til, hvor der er behov
er serviceminded.

TILTRÆDELSE
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Hem Steel A/S tilbyder, en attraktiv lønpakke og et godt arbejdsmiljø samt et godt
kollegialt klima.
Har du yderligere spørgsmål eller ønsker at sende en ansøgning, kan du
kontakte produktionschef Ole Dalsgård på mail: od@hemsteel.dk eller tlf. 4090 3988.

Hem Steel A/S er en ung og moderne virksomhed. Vi arbejder indenfor komplette smedeentrepriser med speciale i altaner,
trapper, værn mv. Vi har egen projekt-, produktions- og montageafdeling som er omdrejningspunkt for hvert eneste af vores projekter.
Vi beskæftiger ca. 20 mand, fordelt på vores 2 lokationer i Skive og Aarhus.
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