BLIKKENSLAGERE
med erfaring søges til Ringsted Blikkenslagerforretning A/S

Tømrerfirma Lars Printz A/S (Ringsted Blikkenslagerforretning A/S) søger erfarne blikkenslagere. Der er tale om meget varierende opgaver, da vi laver alt fra småreparationer til
store renoveringsopgaver.
Vi har stor tilgang af byggeopgaver hos private, erhverv, offentlige institutioner og professionelle rådgivere. Det vil derfor være en fordel, hvis du før har arbejdet med lignende
sager og befinder dig godt i den type arbejde.
Vi holder til i Ringsted, men har opgaver på hele Sjælland og i særdeleshed i Københavnsområdet og Nordsjælland. Vi er ca. 50 ansatte, og du bliver del af et team på 5 dygtige
blikkenslagere, der leverer et solidt og godt håndværk.
Opgaver
•
•
•
•
•

Skiferbeklædning, natur og eternit
Tagrender og inddækninger i zink og kobber
Højfalset dækning på tag, kviste og tårne
Service- og reparationsopgaver
Kundekontakt

Personlige egenskaber
•
•
•
•

Du er stolt af dit håndværk
Du er robust og mødestabil
Du er erfaren og vægter høj kvalitet
Du kan tale med alle typer af mennesker

Vi forventer
•
•
•
•
•

Du har svendebrev
Du har kørekort til personbil
Du er fleksibel i forhold til geografi
Du er indstillet på at blive Rheinzink-certificeret (kursus tilbydes)
Du mestrer frihed under ansvar

Vi tilbyder
•
•
•
•
•
TØMRERFIRMA LARS PRINTZ A/S
RUGVÆNGET 6
4100 RINGSTED
T: 57 84 88 30
E: KONTAKT@LARSPRINTZ.DK
CVR 10100011
WWW.LARSPRINTZ.DK

•

God løn efter gældende overenskomst inkl. pension, sundhedsordning, feriepenge
mm.
Mulighed for akkordarbejde.
Firmabil, telefon, arbejdstøj mm.
Deltagelse i firmaets personaleklub.
En god og uhøjtidelig arbejdsplads med højt til loftet, hvor du bliver en del af et godt
og sammentømret team.
En fuldtidsstilling på 37 timer/uge (mandag-torsdag kl. 6:30-14:30, fredag 6:30-14:00),
men med fleksible arbejdstider.

Interesseret?
Send din ansøgning hurtigst muligt til kontakt@larsprintz.dk. Har du spørgsmål kan du
kontakte blikkenslagermester Peter Sjørslev Christensen på mobil: 61 42 35 38.
Vi glæder os til at høre fra dig.

