Jobopslag

Vi søger stilladsmontører til Region Syd og Region Øst
Er du fleksibel og har gode samarbejdsevner? Så har vi brug for dig!
Dit arbejde er en vigtig del af arbejdsprocessen på en byggeplads, og du vil dagligt komme i kontakt med andre
håndværkere.
Dit arbejde er grundlaget for andre menneskers arbejde og sikkerhed. Der lægges derfor stor vægt på, at
stilladsarbejdet udføres på en korrekt og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du har ansvaret for, at stilladset er
korrekt opstillet til det givne formål, og at alle sikkerhedsregler, standarder og krav er opfyldt.
Vi kan give dig en masse spændende udfordringer og du vil komme til at opstille mange forskellige typer stilladser. Vi
varetager typisk specialløsninger og sætter stilads op, der hvor andre giver op. Derfor indeholder arbejdet hos os
mange spændende og varierende opgaver og det er helt op til dig selv, hvordan stillingen udvikler sig, da jobbet vil
udvikle sig i takt med den energi, begejstring og motivation du lægger for dagen.
Vi tilbyder
 Alsidige opgaver med mange faglige udfordringer
 Branchens bedste stilladssystemer - med grej i (næsten) alle længdemål
 Placering af stilladsgrej er opmærket og skiltet
 Trucks til læsning og andre tekniske hjælpemidler
 Velindrettede og velholdte lastbiler med kran og egen montageelevator
 Løn efter overenskomst – akkord efter stilladspriskuranten og lokalaftale
 Et godt arbejdsmiljø og de bedste kolleger i branchen
 Sundhedsforsikring
Vi forventer at du:
 Er mødestabil
 Er ansvarsbevidst
 Er fleksibel
 Har gode samarbejdsevner
 Har faglig stolthed
 Du har helst som minimum 3 ugers systemkursus og kørekort. Gerne andre kurser eller certifikater.
Din daglige arbejdsplads vil være med udgangspunkt i Fredericia, Hovedstadsregionen, Skælskør eller Kalundborg.
Ansøgning:
Har stillingsopslaget fanget din interesse beder vi dig ringe til John Kronevald 2525 9113. Du kan også sende en kort
ansøgning og CV til: job@norisol.com.

Om Norisol
Norisol er en førende service- og entreprenørvirksomhed, der inden for energi, industri, marine og byggesektoren bidrager til høj værdiskabelse hos
vores kunder. Dette sker gennem levering af konkurrencekraftige totalløsninger, som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale
opvarmning. Vores discipliner består bl.a. af teknisk isolering, stillads, facadeentrepriser og interiørløsninger.
Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Endvidere for medicinalindustrien,
levnedsmiddelindustrien og bygge- og anlægsbranchen.
Norisol har afdelinger i både Danmark og Sverige og beskæftiger ca. 700 medarbejdere.

