Jobopslag
Vi søger Danmarks bedste Tekniske isolatører
Nu har du mulighed for at komme ind i en branche i vækst!
Vi har forrygende travlt i hele Danmark og søger derfor uddannede Tekniske Isolatører til tiltrædelse snarest muligt.
Vi kan give dig en masse spændende udfordringer i Norisol. Jobbet spænder vidt og omfatter bl.a. isolering af rør,
kanaler, beholdere, varmevekslere, kedler, ventilations- og tekniske anlæg i industri- og boligbyggeri.
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.
Gode indtjenings muligheder og som udgangspunkt er alle akkorder beregnet efter isoleringsarbejdernes
overenskomst - i særlige tilfælde aftales slumpakkorder. Hvor akkord ikke er mulig, vil jobs udføres på timeløn.
Vi tilbyder
• Alsidige opgaver med mange faglige udfordringer
• Adgang til gode værkstedsfaciliteter
• Velindrettede og velholdte montørbiler
• Gode løn- og ansættelsesforhold
• 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
Det er en fordel, hvis du har erfaring indenfor pladearbejde.
Din daglige arbejdsplads vil være med udgangspunkt i Frederikshavn, Fredericia, Skovlunde eller Skælskør, men vi har
kunder i hele Danmark.
Ansøgning:
Har stillingsopslaget fanget din interesse beder vi dig sende en mail 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.
Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Endvidere for medicinalindustrien,
levnedsmiddelindustrien og bygge- og anlægsbranchen. www.norisol.com

