
MURERSVEND MED ØJE FOR KVALITET

CJ A/S er en agil, dynamisk entreprenørvirksomhed, der hviler et bredt, stærkt fundament,  
der baserer sig på faglighed, ansvarlighed overfor medarbejdere og samarbejdspartnere og stærke 
relationer i almindelighed. Vi vil være et godt sted at arbejde – og vi vil være en god virksomhed at 
arbejde sammen med. CJ A/S er opdelt i fagområderne  bolig- og erhvervsbyggeri, anlægsarbejde 
og servicearbejder (erhverv) med petrokemiske anlæg som specialeområder.

Afdeling Fyn: CJ A/S · Agertoften 1  · 5550 Langeskov 
www.cj-as.dk

FØLG OS PÅ

CJ A/S  HAR TRAVLT - OGSÅ PÅ FYN! 
VI SKAL DERFOR STYRKE VORES FYNSKE 
TEAM MED EN FAGLIG DYGTIG MURERSVEND, 
MED ERFARING INDENFOR MINDRE SERVICE- 
OPGAVER.

LIDT OM DIG:
Du værdsætter kvaliteten i dit håndværk meget 
højt og har et højt fagligt niveau. Du kan planlæg-
ge selvstændigt og lave aftaler med kunderne og 
du har erfaring med servicearbejde. 

Du besidder den rette, positive tilgang til 
at være del af en vækstvirksomhed, hvor der 
forudsættes involvering, selvstændighed i 
opgaveløsningen, en god samarbejdsånd samt 
gode vilkår for medarbejderne i almindelighed 
(eksempelvis arbejdstider, sundhedsforsikring, 
personaleforening og meget mere). 

VI TILBYDER:
Et fast arbejde med fleksible arbejdstider. 
Gode, stabile og ordnede arbejdsforhold samt 
gode kollegaer. Du vil få din egen firmabil stillet
til rådighed og en god fast løn.  
Hos CJ A/S lægger vi vægt på at være gode at 
arbejde for og gode at arbejde sammen med.
Kort sagt: et godt sted at være!

KONTAKT:
Ring til leder af Fyns-sektionen
Michael Bøgelund Dalager, mobil: (+45) 60 54 39 00 
eller Johnny Madsen, mobil: (+45) 31 22 58 19 

Du kan også sende dit CV evt. med foto og et par 
ord til vores mail: hr@cj-as.dk

TIL SERVICEOPGAVER PÅ FYN

“CJ A/S – vi bygger på faglighed 
og stærke relationer”
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