Vi søger 2 fugemontører
Vi har forrygende travlt og søger derfor 2 fugemontører på 37 timer pr. uge med tiltrædelse hurtigst muligt.
Du vil få en hverdag, hvor du får en fin balance imellem hektiske perioder og rolige tider. Du skal være
indstillet på, at du skal snakke med andre mennesker (kunder og samarbejdspartnere) og det også er en
vigtig del af arbejdsdagen.

Hvem er Jysk Fuge Kompagni A/S og hvad står vi for?
Vi er en økonomisk velfunderet virksomhed med mange års erfaring som p.t. beskæftiger ca. 25 ansatte.
Vi er et fugefirma, der kører i hele landet (primært i Øst- og Midtjylland) med speciale i elastiske fuger.
Vi løser fugeopgaver inden for renovation, nybyg og private hjem og vores kerneværdi er at levere høj
kvalitet, hvor kundens tilfredshed er i fokus. Dette kan ikke gøres, hvis vi ikke samtidig har fokus på, at
vores ansatte trives og har de rette forudsætninger for at udføre arbejdet. Derfor lytter vi til vores
medarbejdere og sørger for det rette udstyr til at udføre arbejdet.
Læs mere om os på https://j-f-k.dk/

Krav & kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfaring med fugning – minimum 1 års erfaring
Dansk og engelsk talende – eventuelt kun engelsktalende
Har alm. B kørekort
Er en fleksibel teamplayer samtidig med, du kan løse opgaver på egen hånd
Omstillingsparat, fleksibel og trives med en udfordrende og omskiftelig hverdag
Mødestabil og pligtopfyldende
Serviceminded over for kunder og samarbejdspartnere
Du er detalje- og løsningsorienteret og ønsker et højt kvalitetsniveau

Vi tilbyder bl.a.:
•
•
•
•

En attraktiv lønpakke bl.a. indeholdende firmabil og telefon.
Fuldtidsstilling
Rette grundlag for udførelsen af arbejdet herunder bl.a. værktøj, arbejdsbeklædning og hjælp fra
kollegaer og formænd.
En virksomhed som vægter et godt arbejdsklima med en god, humoristisk og positiv tone.

Lyder det som noget for dig så send en kortfattet og målrettet/motiveret ansøgning samt CV mærket
”Fugemontør” til info@j-f-k.dk. Vi frabeder os fysisk fremmøde.
Ved konkrete og målrettede spørgsmål kan ejer Anders Bercon kontaktes på telefonnummer 93 63 88 88.
Grundet sommerferie forventes rekrutteringsprocessen først afsluttet ultimo august og efter endt behandling
vil alle modtage svar. Vi ønsker at gemme din ansøgning i ½ år til eventuel senere brug, hvis ikke det
ønskes, skriv venligst det i din ansøgning og vi vil slette den efter afslutning af rekrutteringsprocessen.

Vi glæder os til at læse din ansøgning

