Vi søger flere nye holdspillere til vores afdeling i Aabenraa
Det kører derudad hos Hustømrerne, og vi søger derfor, til snarlig tiltrædelse, uddannede tømrersvende, der er klar på at løfte en bred vifte af mange slags opgaver i
trekantområdet, og er frisk på at bidrage til et godt socialt miljø.
Du er:
- Uddannet tømrer
- Pligtopfyldende og kan tage ansvar
- Dygtig til selvstændigt at koordinere eget arbejde
- I stand til at tiltræde hurtigst mulig
Hvem er vi?
Hustømrerne er en veletableret og solid virksomhed med 100 år på bagen. Vi er et
professionelt tømrerfirma, med afdeling i Aarhus, Aalborg og Aabenraa.
Med ca. 250 engagerede medarbejdere, er vi ét af Danmarks største tømrerfirmaer,
det er derfor også vigtigt for os at tage ansvar for, at de aftryk vi efterlader os, er så
positive som muligt. Vi arbejder hen mod bæredygtige og cirkulære løsninger og
prioriterer høj kvalitet.
Vi er stolte af vores stærke medarbejderkultur og arbejder altid for at blive en bedre
arbejdsplads.
Hustømrerne er en kooperativ virksomhed, som kort sagt betyder, at en virksomhed
som denne, ikke kun har fokus på en bundlinje.
Hos os er trivsel en stor værdi og det er vigtigt at medarbejderne har det godt. Vi
lægger meget vægt på teamspirit og har derfor også en masse fælles aktiviteter og
arrangementer, som du er meget velkommen til at deltage i.
Vi har stor aktivitet i trekantområdet, og en stor del af arbejdsopgaverne vil være i dette
område. Du kommer til at være en del af et hold på 7 funktionærer og ca. 50 svende, hvor
fællesskab er en høj prioritering i hverdagen. Vi tror nemlig på, at vi løfter bedst i flok, for på
den måde, at sikre os, at vi tilbyder den bedste service til vores kunder og samarbejdspartnere.

Stillingen skal besættes snarest muligt. Kontakt Brian Dall på tlf. 61 61 34 29 for
mere information. Ansøgning sendes til job@hustomrerne.dk

