
 

BETONFOLK/BYGNINGSSTRUKTØR

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.
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FØLG OS PÅ

VI HAR DEJLIG TRAVLT HOS CJ 
- OGSÅ I VORES FYNS-AFDELING. 
Til at styrke fundamentet på Fyn søger vi 3-4 nye 
faste kolleger til vores betonsjak (gerne med opstart 
i uge 33). 

Vi har mange gode, alsidige opgaver – og vi har et  
godt teamwork, som gør, at det er sjovt at gå på 
arbejde. Vi insisterer nemlig på et godt arbejds-
miljø via vores værdigrundlag om at være en god 
arbejdsplads for alle, også selvom vi har travlt.
Vi bruger og dyrker vores håndværk. 

LIDT OM DIG:
Du har erfaring fra branchen og er eventuelt uddan-
net bygningsstruktør. 
Du er en holdspiller og lægger vægt på en god arbe-
jdsplads med sunde værdier. 

LIDT OM OS:
CJ A/S udvikler sig positivt på mange forretnings- 
områder, herunder afdelingen på Fyn. Vi har fokus 
på et godt arbejdsmiljø i alle afdelinger og på alle 
niveauer og på tværs af dem. 
Vi vil være et godt sted at arbejde – og vi vil være et 
godt sted at være kunde.
Læs også mere på vores hjemmeside www.cj-as.dk

KONTAKT/ANSØGNING
Ring til: 
projektleder: Steen Søby, mobil: 3172 7065 eller 
sektionsleder: Michael B. Dalager, mobil: 6054 3900
eller send os et par linjer på mail: hr@cj-as.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

SØGES TIL  BETONSJAK PÅ FYN

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

http://www.cj-as.dk

