Medarbejdere til Tømrerafdeling
Ommen A/S har meget travlt, derfor søger vi energiske og selvstændige Tømrer svende.
2 tømrersvende (gerne et makkerpar) til arbejde i Aabenraa og Sønderborg området
2 tømrersvende (gerne et makkerpar) til arbejde i Aabenraa og Tønder området
1 tømrersvend - gerne fra Aabenraa/Haderslev området til arbejde i Kolding og senere i Aabenraa
Det er vigtigt, at du kan arbejde i højden og at du kender til – og arbejder efter - sikkerhed og arbejdsmiljø i
den forbindelse.
Fast ansættelse kan påregnes. Opstart snarest mulig.

Hvad tilbyder vi:
•
•
•
•
•
•

God løn og ordnede ansættelsesforhold (vi er medlem af DI Dansk Byggeri)
En fantastisk arbejdsplads med mange sociale aktiviteter
Dygtige, engagerede kolleger og plads til gode grin
Arbejdstøj mv
Firmabil / køreordning
Du vælger selv om du ønsker 4- eller 5 dages arbejdsuge

Hvad forventer vi af dig:
•
•
•
•
•
•

At du er uddannet tømrer
At du er fyldt med gåpåmod og udviser ansvar og engagement
At du har erfaring med alsidigt tømrerarbejde
At du kan samarbejde og sætter en ære i at sprede det gode humør
At du er mødestabil og kan lide at arbejde selvstændigt
At du har gyldigt kørekort

Hvis jobbet er noget for dig og du gerne vil høre lidt mere, så kontakt endelig Tømrermester Anders
Tygesen på tlf. 2778 4057 eller HR Chef Mette Christensen på tlf 2989 1925 for yderligere information.
Siden starten i 2006 har vores grundlæggende værdier været Troværdighed, Dygtighed, Udholdenhed,
Samarbejde og Ansvarlighed. Vi holder, hvad vi lover – et ord er et ord. Vi sætter en ære i at levere et godt
stykke arbejde. Vi bliver ved, til vi er færdige -også hvis det går op ad bakke. Vi respekterer vores kunder og
samarbejdspartnere og søger løsninger til gavn for alle. Vi tager ansvar – vi løber ikke fra noget. Det er
sådan, vi er. Værdierne er centrale i Ommen – det har de altid været og det vil de fortsat være. De guider
vores adfærd i alt, hvad vi gør. Alt hvad vi gør - det gør vi med et smil. Vi håber I vil tage godt imod vores
nye navn.
Ommen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med aktiviteter indenfor Byggeri, Anlæg og Industriel
Overfladebehandling. Ommen løser opgaver for private og offentlige virksomheder i total-, hoved- og
fagentreprise. Ommen har egenproduktion indenfor tømrer, beton og overfladebehandling. Ommen
samarbejder med underentreprenører, som vi kender og som vi kan stå inde for.

