
VI SØGER BETONFOLK

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, 
industriservice og tankanlæg (erhverv) med petrokemiske anlæg som specialeområder.
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FØLG OS PÅ

VI HAR FORTSAT TRAVLT...
og ordrebogen vokser heldigvis hele tiden med 
spændende projekter og opgaver.
Derfor vil vi styrke vores team med 6-8 nye, faste 
kollegaer, som skal indgå i vores dygtige beton-
sjak. Udgangspunkt er vores Fredericia/Lange- 
skovafdelinger. Opstart snarest muligt.

LIDT OM DIG:
Du har erfaring med anlægsarbejde og gerne en 
uddannelse til struktør med i bagagen – dette dog 
ikke et krav. Du er en holdspiller og lægger vægt 
på at være en del af en god arbejdsplads med 
sunde værdier og fagligt udfordrende arbejdsop-
gaver på spændende projekter.
 
Ønsker du at videreuddanne dig undervejs, hjælp-
er CJ A/S gerne med det. 

LIDT OM OS:

CJ A/S udvikler sig positivt på mange forretnings- 
områder, herunder afdelingen for anlæg/ 
betonarbejde. Vi har fokus på et godt arbejds- 
miljø 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 cj-as.dk

KONTAKT/ANSØGNING:
Ring til:
Projektleder: Steen Søby, mobil: 3172 7065 eller
Entrepriseleder: Jonas Rømer, mobil 3160 4831
eller send os et par linier på mail: hr@cj-as.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

TIL FAST VARIG ANSÆTTELSE TIL OPGAVER PÅ FYN OG I TREKANTS-OMRÅDET 

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

http://cj-as.dk
http://cj-as.dk
http:// www.cj-as.dk

