GLARMESTER/TØMRER/KLEJNSMED/MONTØR
-MED FOKUS PÅ DETALJEN

Vi har travlt ved REDTZ Glas og Facade A/S og vi søger derfor en erfaren og fagligt dygtig glarmester,
tømrer, klejnsmed eller montør til vores glasafdeling, med opstart snarest muligt. Din hverdag vil blive travl
og alsidig med mange forskellige opgaver inden for glarmesterfaget. Det er derfor vigtigt, at du er omstillingsparat, fleksibel og trives med en udfordrende og omskiftelig hverdag, både inde og ude.
Du bliver en del af et dynamisk og engageret team af dygtige håndværkere. Det er derfor vigtigt at du kan
indgå som en fleksibel team-player samtidig med, at du kan løse opgaver på egen hånd.
God løn efter kvalifikationer, samt mulighed for VW Transporter firmabil.
FAGLIGE KOMPETENCER:
- Du har en solid erfaring som håndværker og trives med at udføre både større specialopgaver,
men også mindre projekter.
- Du er serviceminded og løsnings- og detaljeorienteret, og ønsker det bedste resultat hver gang.
- Du er fleksibel og omstillingsparat og kan håndtere flere forskelligartede daglige opgaver.
PERSONLIGE EGENSKABER:
- Du har en struktureret tilgang til dine opgaver og formår at bevare overblikket i en travl hverdag.
- Du er fleksibel indstillet, stabil og går engageret til alle typer opgaver.
- Du skal være indstillet på at lære nye produkter og arbejdsområder at kende.
- Du er positiv, imødekommende og i besiddelse af godt humør.
OM OS:
REDTZ er en virksomhed i hastig vækst, som i øjeblikket beskæftiger 70 mand.
Vores primære forretningsområder er alle typer glarmesteropgaver, glasfacader, glasvægge – samt alufacader, døre og vinduer.
Vi løser både klassiske glarmesteropgaver som rudeudskiftninger, men også speciel opgaver for både
erhvervskunder og private. Desuden arbejder vi med større glasprojekter, som kræver stor fokus på
samarbejde. Vi har stor fokus på at anvende maskiner og løftegrej, så vores medarbejdere har det
bedste udstyr til rådighed. Læs mere om REDTZ på vores hjemmeside: http://www.redtz.dk
SEND EN ANSØGNING TIL OS
Send din ansøgning med billede til info@redtz.dk og skriv ”Ansøgning Glarmester” i emnefeltet.
Kørekort B er et krav, og straffeattest skal kunne fremvises ved en eventuel samtale.
Kontakt Mette Bøgelund på tlf. 20802396 eller mail: info@redtz.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og håber du har lyst til at være en del af branchens bedste
arbejdsplads.
KØREKORT:
B (Almindelig bil)
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