Jobopslag
Tømrer med erfaring indenfor facadearbejde og arbejde med tyndplader
Er du fleksibel og har gode samarbejdsevner? Så har vi brug for dig!
Vi har fået mange nye spændende opgaver og søger derfor flere tømrere som kan tiltræde snarest.
Vi tilbyder
• Alsidige opgaver med mange faglige udfordringer
• Løn efter overenskomst – akkord efter aftale
• Et godt arbejdsmiljø og de bedste kolleger i branchen
• Sundhedsforsikring
Vi forventer at du
• Har erfaring inden for facadearbejde og arbejde med tyndplader
• Arbejder i et ordentlig tempo og er fysisk stærk
• Sætter en ære i at aflevere kvalitetsarbejde til tiden
• Er indstillet på at fleksibilitet går begge veje
• Er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt
• Kan lide at møde nye mennesker og vil være en god ambassadør for Norisol
Vi er en større stabil virksomhed, som har fejret 40 års jubilæum. Vi er stolte af vores høje medarbejdertilfredshed og
loyalitet og at alle bidrager positivt til at fastholde vores Norisol-kultur. Vi er også stolte af at have gode faste kunder,
som bruger os igen og igen.
Din daglige arbejdsplads vil være med udgangspunkt i Frederikshavn/Region Nord, men vi har kunder i hele Danmark
og udlandet.
Ansøgning:
Har stillingsopslaget fanget din interesse beder vi dig sende en mail til: job@norisol.com.
Og har du spørgsmål til stillingen kan du ringe til Direktør for Region Nord Vagner K. Jensen: vaje@norisol.com / 2525
9275.

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 hele Danmark og beskæftiger ca. 500 medarbejdere. www.norisol.com

