The Carpenter ApS søger tømrersvend
Vi forstiller os, at du er i arbejde eller selvstændig, men gerne vil søge nye udfordringer.
Vil du være en del af en virksomhed i vækst, hvor du få en meget varieret hverdag inden for tømrerfaget?
Vi tilbyder et miljø hvor medarbejderne er i fokus og hvor kvalitet og arbejdsglæde, blot er nogen af de
kerneværdier, vi kan tilbyde.
Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Solid erfaring inden for tømrerfaget
Kan medvirke til at skabe ideerne, og tilhørende løsninger
Kan tilrettelægge dine egne arbejdstider så det passer ind i dit privatliv
Åben overfor nye og alternative løsninger
Evne til at holde overblik og styre en byggeplads
Gode kommunikations- og samarbejdsevner
Høj kvalitetsbevidsthed
Løsningsorienteret

Du bliver en del af en alsidig virksomhed, der både servicere private og erhvervskunder. Dine interesser og
evner er med til at bestemme dine opgaver. Fordi opgaverne er for forskellige, får du mulighed for at udvikle dine evner inden for andre grene af tømrerfaget, end dem du normalt arbejder med.
Kontakt indehaver Stefan Jacobsen på 61 60 33 68 for yderligere informationer. Vi læser ansøgningerne
løbende og invitere relevante kandidater til samtale, så send din ansøgning allerede i dag eller tag kontakt.
Ansættelsforhold
•
•
•
•

Firmabil og attraktiv løn
Tiltrædelse hurtigts muligt
Fastansættelse kan påregnes
Fleksible arbejdstider. (mød når du vil, dog forventes der en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om
ugen, i løbet af en måned)

Om os
The Carpenter blev grundlagt i 2012 på idéen om aldrig at søge kompromiser eller standartløsninger inden
for tømrer- og snedkerfaget. Vi gør os umage for at finde de rigtige løsninger for vores kunder. Vores navn
skal være lig med ærligt håndværk, hvor vi har fokus på kvalitet og bæredygtige løsninger. Denne tilgang er
også gældende i vores samarbejde med kunder.

www.thecarpenter.dk - www.facebook.com/TheCarpenter.dk - stefan@thecarpenter.dk - soeren@thecarpenter.dk

