TØMRERFORMAND
SØGES TIL BYGGEFIRMA I UDVIKLING
Vi har mange spændende projekter i pipelinen og har derfor brug for en ekstra tømrerformand til vores tømrer afdeling.

JOBBET
Vi søger en tømrerformand med en baggrund som tømrer eller lignende,
og med erfaring fra lignende stilling.
Du har erfaring med den daglige styring af projekter, dvs. materiale
bestilling, og overholdelse af tidsplaner, hvori der både indgår
egenproduktion og eksterne samarbejdspartnere.
Til daglig deltager du i det praktiske arbejde, men deltager også i
koordineringen af mandskab og materialer på de enkelte pladser.
Da vi også har anlægsopgaver i egenproduktion, vil det være et plus hvis
du også har erfaring inden for dette, men ikke et krav.
Som person er du struktureret og sætter det faglige niveau højt.
Du er som person hjælpsom, har et godt humør og du brænder for at
udvikle virksomheden i fællesskab med resten af holdet.
Din dagligdag vil primært være på byggepladserne, med ansvaret for
den praktiske del af udførelsen. Det forventes at du kan anvende IT på
brugerniveau.
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med en uformel
omgangstone hvor udvikling, fællesskab og sociale aktiviteter vægtes
højt.
Løn der modsvarer dine kvalifikationer samt pensions- og

OM VESTI OLSEN
Vesti Olsen er et familiedrevet byggefirma,
der har over 30 års erfaring og kompetencer
inden for byggeri og projektering.
Vores kundegruppe spænder bredt, fra
private kunder og landbrugskunder til
erhvervs- og institutionskunder.
Vi indgår i alle entrepriseformer, og vi er
kendt som en fleksibel og værdiskabende
samarbejdspartner, der sætter høj kvalitet og
godt arbejdsmiljø i fokus.
I dag har Vesti Olsen ca. 50 kompetente
medarbejdere med et stort erfaringsgrundlag.

SEND ANSØGNING
Har vi vakt din interesse, så send din
ansøgning og CV til: HR@vesti-olsen.dk
Skriv venligst "Tømrerformand” i emnefeltet.

sundhedsordning.
Vi ønsker stillingen besat snarest muligt, så indkomne ansøgninger vil blive
behandlet løbende.

Byggeri i højden
Byggeri i dybden

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
kontakte Frederik Vesti tlf. 2489 8752

Byggeri i udvikling

eller Ronni Pedersen tlf. 2383 3442
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