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Formand/sjakbajs til jord-, beton-, kloak og anlægsarbejder
Er du personen, der sammen med et godt hold selvstændigt løser forskellige 
anlægsopgaver?

Vi søger en praktisk anlagt formand/sjakbajs til at lede opgaver inden for jord-, beton og 
kloakarbejde, fortrinsvist på Sjælland, lejlighedsvist andre steder i landet. Du kommer til 
at arbejde meget selvstændigt med gode muligheder for at skabe jobbet under ansvar.

JobbeskrivelseJobbeskrivelse
Som formand/sjakbajs vil du være med til at planlægge arbejdsopgaverne. Derefter vil 
du selvstændigt stå for arbejdet med opgaverne sammen med dit hold. Du får et 
selvstændigt og ansvarsfuldt job, hvor der vil være mange bolde i luften og ofte en 
presset hverdag. Kan du bevare roen under de forhold, behandle kollegaer og kunder 
med den respekt, du selv forventer, og bidrage til veludførte opgaver, så har vi måske 
jobbet til dig.

Hvorfor vi synes, du burde vælge netop osHvorfor vi synes, du burde vælge netop os
Vi er kendt for at være en fleksibel arbejdsplads, der selv under travlhed altid finder ud Vi er kendt for at være en fleksibel arbejdsplads, der selv under travlhed altid finder ud 
af tingene. Vi lægger stor vægt på arbejdsmiljøet og den gensidige respekt mellem 
vores medarbejdere. Vi har en god ånd i firmaet og en god faglig stolthed. Søger du 
udfordringer i et spændende arbejde, er vi ret sikre på, at det har vi. Hvis du er praktisk 
anlagt og både trives med selvstændigt at stå for tingene og samtidigt arbejde tæt 
sammen med dit hold, så mener vi, at vi er et rigtig godt valg. Der er muligheder for 
videreudvikling i vores firma for den rette person.

Som person kan du sige ja til disse egenskaberSom person kan du sige ja til disse egenskaber
• Du er fleksibel og mødestabil
• Du har en god ordenssans
• Du er god til at samarbejde
• Du kan arbejde med mange bolde i luften
• Du kan arbejde selvstændigt
• Du har kørekort til bil

Det er ikke et krav, at du bor på Sjælland.Det er ikke et krav, at du bor på Sjælland.

Lyder det som dig? Så send en ansøgning og dit CV til: 
Christian Vesti Olsen på christian@vesti-olsen.dk 
- eller få flere oplysninger fra Christian Vesti Olsen på mobil 21 66 57 67.

Vi ønsker stillingen besat hurtigt, men kan vente på den rette.


