
Hustømrerne A/S søger en engageret og erfaren snedker eller maskinsnedker til vores 
værksted i Aalborg. 

Hos Hustømrerne A/S lægger vi stor vægt på kvaliteten, håndværket og produktet. Vi leverer 
skræddersyede løsninger til vores mange samarbejdspartnere og kunder samt vores entrepri-
seafdeling. Hos os er det kun fantasien der sætter grænser for, hvad vi kan udrette. 
Vi søger lige nu en medarbejder til vores værksted på Halkjærvej i Aalborg, som har lyst til at 
arbejde med stationære maskiner, håndmaskiner samt maler og lakarbejde. 
Du kommer til at være en del af serviceafdelingen, hvor der er 3 funktionærer og ca. 25 svende 
og 16 lærlinge. 

Hvem er du:
       - Uddannet snedker eller maskinsnedker
       - Pligtopfyldende og kan tage ansvar
       - Dygtig til selvstændigt at koordinere eget arbejde
       - Har et godt øje for detaljen, er kreativ og ser muligheder 
       - Kan tænke ud af boksen
       - Har lyst til i travle perioder at give vores tømrer og glarmestre en hjælpende hånd på 
         eksterne opgaver ude af huset

På værkstedet løses mange forskellige opgaver lige fra renoverings- og reparationsopgaver til 
fremstilling af inventar m.v. til diverse institutioner, virksomheder samt private. Vi lægger vægt 
på, at du som person er omstillingsparat, samarbejdsvillig, fleksibel, selvstændig og kvalitets-
bevidst.

Hvem er vi?
Hustømrerne er en veletableret og solid virksomhed med 100 år på bagen. Vi er et professio-
nelt 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 arbejds-
plads. 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. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Kontakt Morten Villekjær på tlf. 91 37 52 51 for mere information.  
Ansøgning sendes til job@hustomrerne.dk


