Når dit byggeri er mere
end bare et byggeri

ERFAREN MURER TIL FORSIKRINGSOPGAVER
ER DU EN ERFAREN MURER?
ER DU SELVKØRENDE, SELVSTÆNDIG OG SERVICEMINDED?
OG KAN DU GIVE KUNDERNE EN GOD OPLEVELSE?
Combi Byg A/S udfører fag-, hoved- og totalentrepriser inden
for alle byggeriets genrer. Vi har rigtig travlt, så derfor søger vi
en murer, der har lyst til at indgå i et team af kompetente og
dygtige medarbejdere.

BLIV EN DEL AF VORES FORSIKRINGSTEAM
Som vores nye murer kommer du til at udføre forsikringsopgaver.
Overordnet set får du alsidighed i dine opgaver, men det gør
intet at du er 100 meter mester i flisearbejde og fugning, du
får ansvar for en bred vifte af mindre arbejdsopgaver, fx:

HVEM ER VI?
Combi Byg er en veletableret entreprenørvirksomhed med
egenproduktion inden for murer-, tømrer-, maler-, glarmester,
VVS- og kloakarbejde. Vi udfører en lang række fag-, hoved- og
totalentrepriser inden for nybyggeri og renovering.
Vi er et stærkt team med en flad ledelsesstruktur. Vi er altid
lydhøre over for gode ideer og nye måder at gøre tingene på.
Udover at være en spændende arbejdsplads er vi også en
social arbejdsplads. Derfor har vi en personaleforening med
flere årlige sociale arrangementer, bl.a. julefrokost, påskefrokost
og sommerfest.
Vil du vide mere om os og vores virksomhed, så læg gerne vejen
for www.combibyg.dk

• Udbedring af forsikringsskader
• Lægning af fliser samt fugning

HVEM ER DU?
• Erfaren murer med styr på kundekontakten
• Du er uddannet murer og har gerne kendskab til serviceog forsikringsopgaver
• Du arbejder struktureret
• Du sætter en ære i veludført arbejde
• Du ved, hvad god kundeservice betyder

ER DU VORES NYE MURER?
Så send din ansøgning og dit CV til kpe@combibyg.dk
allerede i dag. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
Kim Petersen på 26 30 45 23 eller 36 70 27 00 / tast 2.
Vi kalder til samtale løbende og lukker for rekrutteringen, når vi har
fundet den rette kollega. Opstart er hurtigst muligt efter aftale.
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.

• Du har kørekort
Vi sørger for, at du får en veludstyret servicevogn – og telefon,
hvis du ønsker det. Vi tilbyder en attraktiv lønpakke efter
kvalifikationer samt pensions- og sundhedsordning.
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