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FOLK TIL ANLÆGSOPGAVER I TREKANTOMRÅDET OG FYN 

OM JOBBET 
Da vi har meget travlt, søger vi folk til udførelse af jord- og 
kloakarbejder. 

Vi har brug for: 
• Anlægsstruktører  
• Rørlæggere 
• Håndfolk 

 

STILLINGEN 

Hvis du har lyst til at være en del af et dynamisk team, hvor alle medarbejdere deltager i planlægning og 
udførelse af opgaverne, så hører vi gerne fra dig. Det er et krav, at du har erfaring og kan arbejde 
selvstændigt 

KVALIFIKATIONER 
Krav til jobbet: 
At du har erfaring inden for anlægsopgaver 
At du kan læse og forstå en tegning 
At du har kursusbevis inden for det du søger som 
At du er samarbejdsvillig og pligtopfyldende 
At du er loyal over for firmaet 
 
Du har erfaring inden for faget, og forstår at tage fat. Derudover skal du være ansvarlig, stabil og sætte en 
ære i at gøre tingene ordentligt. Det er vigtigt, at du kan samarbejde med andre, da vi hjælper hinanden og 
løser opgaverne i fællesskab. 
Du har ligeledes lyst til at arbejde med at udvikle vores virksomhed og dig selv personligt, idet vi ønsker en 
virksomhed, hvor alle medarbejderne bidrager med idéer til opgavens løsning. 

DU TILBYDES 
Vi tilbyder dig fast arbejde i en veldrevet entreprenørvirksomhed med gode kollegaer, der prioriterer glæden 
ved et godt arbejdsklima højt. 
Vi hører også gerne fra mindre hold der kunne være interesseret. 

ANSØG 
Du bedes kontakte: 

Fynsektionen 
Sektionsleder Michael Bøgelund Dalager, mobil nr. 6054 3900 
Formand Claus Storm, mobil nr. 31 60 48 31 
 
Fredericia 
Entrepriseleder Simon Foged, mobil nr. 2986 2545 eller 
Formand, Martin Engstrøm Jensen, mobil nr. 3115 0761 eller 
Formand Preben Johansen, mobil nr. 2677 2891 eller 
 

Ansøgning/mail kan sendes til e-mail hr@cj-as.dk 
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