Ring og hør nærmere
på tlf. 6442 1655

ER DU VORES NYE
KOLLEGA?
Se mere på
vestfynsel.dk/jobs

Entreprenørmedarbejdere søges
til nyanlæg og renovering af Fjernvarme, El- og Fibernet
Er du personen, der ønsker at arbejde, hvor
hverdagen ikke er ens? Og har du stor erfaring med
entreprenørbranchen. Så har vi måske en fast stilling
til dig med start snarest muligt.
Arbejdet udføres primært på Fyn og i
trekantsområdet med udkørsel fra firmaadressen.
Arbejdstiden for stillingen er 37 timer pr. uge.
Jobbet består af:
• Entreprenør arbejde inden for fjernvarme, elog fibernet.
• Kørsel med entreprenør maskiner herunder
gravemaskiner fra 1 – 21 tons.
• Forefaldende entreprenør arbejde.
Vi lægger vægt på, at du:
• Er ansvarsbevidst og selvstændig.
• Har kørekort B (gerne BE, C eller CE dette er
dog ikke et krav.)
• Er fleksibel og arbejdsom.
• Har erfaring i kørsel med entreprenør
maskiner.
• Har evt. erfaring i ledelse af gravehold inden
for entreprenørbranchen.

Vi tilbyder:
• Fast stilling til den rette.
• Et varierende job med udviklingsmuligheder.
• Gode kollegaer.
• Pensionsordning og arbejdsgiveradministreret
sundhedsordning.
Løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse efter aftale.
Vi har en uformel omgangstone i et professionelt og
rart miljø. Virksomheden er præget af fællesskab,
sammenhold og gode værdier.
Uden erfaring er al henvendelse unødvendig !.
Ansøgning:
Ansøgningsfrist 1. oktober 2017
Send din ansøgning til info@vestfynsel.dk mærket
”Ansøgning” eller pr. post: Vestfyns El-Anlæg, Att:
Michael Jørgensen, Fabriksvej 15, 5580 Nørre Aaby.
Samtaler afholdes løbende.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen så kontakt
Michael Jørgensen på telefon. 6442 1655.

OM VIRKSOMHEDEN:
Vestfyns El-anlæg arbejder for virksomheder, forsyningsselskaber og private over hele
Danmark. I mere end 30 år har vi hjulpet med at opbygge og garantere en stabil elforsyning,
og som tiden har udviklet sig, er vi nu også eksperter i udbygning af blandt andet fiber- og
bredbåndsnet. Vi specialiserer os i fremtidens teknologi – hver eneste dag.
Læs mere på www.vestfynsel.dk

