LÆREPLADS SOM
ALUBYGGER & GLARMESTER
REDTZ er en glas og alufacadevirksomhed i hastig vækst, som i øjeblikket beskæftiger omkring 55 mand.
Vores primære forretningsområder er glas – og alufacader og traditionelt glarmesterarbejde. Vi har egenproduktion af glasfacader, døre og vinduer til byggerier over hele Danmark. Vi har i øjeblikket 4 lærlinge,
som arbejder og roterer på byggepladser og i vores produktion samt hos kunder.
OM DIG
Er du frisk og har du det rette håndelag, så mangler vi dig.
Kan du møde til tiden, har godt humør, kørekort eller planer om kørekort
og interesse for at lære et spændende fag, så lad os høre fra dig hurtigst muligt.
UDDANNELSEN
Glarmester- og alubyggeruddannelsen er en erhvervsuddannelse på ca. 3½ år.
Det er muligt at man efter endt uddannelse kan læse videre til bygningskonstruktør eller bygningsingeniør
eller glasfacadespecialist. Læs mere om uddanelsen på https://blivglarmester.dk/
UDVENDIG PÅ BYGNINGER
UDFØRER GLARMESTEREN ALT FRA:
- Glaskonstruktioner
- Montage af alufacader
- Alufacader, aludøre og aluvinduer
- Glasværn på terrasser
- Restaurering af kirkevinduer
- Glasfoldedøre - skydedøre

INDVENDIG I BYGNINGER
UDFØRER GLARMESTEREN ALT FRA:
- Glasvægge og glasdøre
- UV-limning af glasmontrer
- Solfilm på vinduer
- Brusenicher på mål
- Tilskæring af glas og spejle

I VORES PRODUKTION:
- Opskæring af aluminiumsprofiler
- Forarbejdning af aluprofiler i CNC-maskiner
- Samling af vinduer, døre og alufacader
- Isætning af glas og ruder
- Samarbejde med kolleger i teams
- Digitale værktøjer samt de nyeste maskiner til rådighed
Det daglige arbejde foregår dels på byggepladsen, hos erhvervskunder og private, samt i vores produktion.
Arbejdsopgaverne er meget afvekslende og varierende og giver lejlighed til kontakt med mange mennesker.
Vi arbejder på at skabe den bedste arbejdsplads i branchen, og man er meget velkommen til at komme
forbi og se hvad vi arbejder med, ligeledes tager vi meget gerne praktikanter, da vi ønsker at der er et
match begge veje inden opstart.
SEND EN ANSØGNING TIL OS
Kontakt Buster på tlf. 27780408 eller Michael på tlf. 20802306
eller skriv en mail til info@redtz.dk for at høre mere om mulighederne og uddannelsen.
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