Når dit byggeri er mere
end bare et byggeri

KOMPETENT VVS MONTØR TIL SERVICE - SØGES
BLIV EN DEL AF VORES VVS TEAM

HVEM ER VI?

Combi Byg VVS ApS er en virksomhed i rivende udvikling derfor

Combi Byg VVS ApS er en velrenommeret VVS og Kloak-

hænderne skruet rigtig på, og brænder du for at levere et pro-

i egenproduktion inden for service, nybyg og renovering i både

søger vi en erfaren VVS montør til vores VVS team. Så har du har
fessionelt stykke arbejde, er det dig vi søger.
JOBBESKRIVELSE:

Som vores nye VVS møntør kommer du primært til at udføre
service og forsikringsopgaver i København og omegn. Dine
arbejdsopgaver vil have hovedvægt på ejendomsservice i
offentlige bygninger samt ejendomsselskaber, fx:
•

Montering af sanitet, fjernevarme- og varmeanlæg

•

Udskiftning og reparation af afløbsinstallationer

•

Div. fejlfindingsopgaver på vand- og varmesanlæg

DIN PROFIL:
•

VVS-uddannet

•

Arbejder selvstændigt og kan bevare overblikket

•
•
•
•

åbne for gode ideer og nye måder at gøre tingene på. Udover

at være en spændende arbejdsplads er vi også en social arbejds-

plads. 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

ER DU VORES NYE VVS MONTØR?

Imødekommende og udadvendt, med en god portion

os på 36 70 27 00 / tryk 3.

Serviceminded og kundeorienteret

Vi kalder til samtale løbende og lukker for rekrutteringen, når vi har

humor

Kørekort til bil er en nødvendighed

Et job i et team af dynamiske og dygtige kolleger

•

Mulighed for personlig og faglig udvikling

•

Vi er et stærkt team med en flad ledelsesstruktur. Vi er altid

Så send din ansøgning til hhj@combibyg.dk allerede i dag.

•

•

hoved- og fagentreprise.

Mødestabil og engageret

VI TILBYDER:

•

virksomhed, som har eksisteret siden 2009. Vi udfører opgaver

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte

fundet den rette kollega. Opstart er hurtigst muligt efter aftale.
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG.

Gode og stabile arbejds- og ansættelsesvilkår
Servicevogn

Løn efter kvalifikationer
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