
Hustømrerne A/S søger en tømrersvend til vores serviceafd. i Aarhus.

Det kører derudaf hos Hustømrerne, og vi søger derfor, til snarlig tiltrædelse, en uddan-
net tømrersvend, der er klar på at løfte en bred vifte af serviceopgaver, og er frisk på at  
bidrage til et godt socialt miljø.

Hvem er du
- Uddannet tømrer
- Pligtopfyldende, ansvarsbevidst og pålidelig
- Kørekort
- Dygtig til selvstændigt at koordinere eget arbejde
- Omhyggelig og kvalitetsbevidst med flair for detaljen og finishen i godt  
  håndværksarbejde
- Velformuleret overfor kunden, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
- Klar til mange opgaver af kort eller længere varighed
- Du er omstillingsparat, og har lyst til i travle perioder at give vores værkstedsfolk 
  og glarmestre en hjælpende hånd

I serviceafdelingen håndterer vi mange forskelligartede opgaver lige fra små reparationer 
og vedligeholdelsesopgaver, mindre om- og tilbygninger samt lidt større renoveringsopga-
ver. Serviceafdelingen består af ca. 25 servicetømrere og lærlinge, 4 funktionærer samt 
eget glarmesteri og maskinværksted.
Vi udfører arbejde for bl.a. private, uddannelsesintuitioner, kommuner, regioner, ejendoms-
selskaber, større og mindre erhvervskunder samt pensionskasser.

Hvem er vi?
Hustømrerne er en veletableret og solid virksomhed med over 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 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 snarest muligt. Kontakt Thomas Nygaard på tlf. 61 88 96 59 for 
mere information. Ansøgning sendes til job@hustomrerne.dk


