HOLDSPILLERE SØGES
ANLÆGSFOLK/RØRLÆGGER SØGES TIL OPGAVER PÅ FYN

SKAL DU MED PÅ HOLDET?
Vi har et stærkt værdisæt hos CJ A/S med fokus på at
være en god og velfungerende arbejdsplads. Her skal
være godt at arbejde, og vi skal være et godt sted at
være kunder.
Så vi vil enormt gerne have dig med på holdet, hvis du er
en god håndværker og en holdspiller, som kan se dig i en
nøglerolle i en virksomhed, der er værd at være i.
Til gengæld kan vi love dig gode faglige udfordringer,
en afvekslende hverdag med mangfoldige opgaver og
altså det gode arbejdsmiljø med gode kolleger..
LIDT OM DIG:
Du har erfaring med anlægsopgaver, og gerne en
uddannelse som struktør i bagagen. Men mindre
kan også gøre det. Indstilling og vilje til at lære nyt
kompenserer jo for meget!
Vil du bruge jobbet til at erhverve dig eksempelvis
struktør-uddannelsen, hjælper CJ A/S dig gerne
med det.

LIDT OM OS:
CJ A/S udvikler sig positivt på mange forretningsområder. Vi er geografisk spredt med afdelinger i
Fredericia (HQ), Horsens, Langeskov på Fyn og
Kalundborg .
Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø i alle afdelinger
og på alle niveauer og på tværs af dem.
Læs også mere på vores hjemmeside cj-as.dk
KONTAKT/ANSØGNING:
Ring til :
Entrepriseleder Rene Madsen, mobil 3149 7784
eller Projektleder Mikkel Haugsted, mobil 3124 7525
eller send os et par linier på mail: hr@cj-as.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.

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

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.

FØLG OS PÅ

CJ-AS.DK

CJ A/S · Erritsø Møllebanke 10 · 7000 Fredericia
CJ A/S · Gotlandsvej 62 · 8700 Horsens
CJ A/S · Industrivej 2 · 5550 Langeskov

