
 

ANLÆGS-OG BETONFOLK SØGES

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.

AT SKABE ENERGI KRÆVER GOD ENERGI... 
Derfor har vi brug for flere dygtige hos CJ A/S i 
Kalundborg. Der ligger mange spændende opgaver i 
ordrebogen og derfor skal vi styrke vores team med 4 
nye faste kolleger til vores dygtige sjak.
(gerne med start fra uge 33 senest)

LIDT OM DIG:
Du har erfaring med anlæg, gerne med en uddannelse 
som stuktør i bagagen. Men det er intet krav. Du er en 
holdspiller og lægger vægt på en god arbejdsplads med 
sunde værdier og fagligt udfordrende arbejdsopgaver 
på spændende projekter.

Har du ønsket om at uddanne dig til eksempelvis byg- 
ningsstruktør, hjælper CJ A/S gerne med det.
Opgaveløsning er en forudsætning.

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

KONTAKT:
Ring til:
Projektleder Allan J Eriksen, mobil 26 79 04 83  eller
Afdelingsleder Michael B Dalager, mobil 60 54 39 00
 
ANSØGNING:
Send dit CV og et par ord om dig selv til 
vores mail: hr@cj-as.dk

TIL FAST JOB PÅ KALUNDBORG REFINERY

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

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

FØLG OS PÅ

CJ-AS.DK


