Arbejdsmand til VVS i Middelfart
JK+ VVS & Blik A/S har masser af spændende opgaver i ordrebogen, så vi søger flere gode kolleger til vores
dygtige team. Trives du med alsidige opgaver og er klar til at tage fat? Så grib chancen, for vi glæder os til
at høre fra netop dig!
Som arbejdsmand hos JK+ VVS & Blik A/S i Middelfart vil du blive en del af et fantastisk team, hvor vi løser
opgaver med professionalisme og engagement. Vi vil være en kompetent samarbejdspartner, der leverer
som aftalt - sammen får vi glade og tilfredse kunder.

Opgaverne
Din hverdag vil bestå af forskelligartede opgaver, hvor dagene ikke er ens. Arbejdstiden er 37 timer om
ugen med mødetid kl. 7.00 hver dag - og fri kl. 15.30 man- torsdag og kl. 12.00 fredag.
Opgaverne er en bred palet indenfor VVS-bygningsarbejder, bl.a.:
 Ophugning
 Rilning til rør
 Nedbrydning af VVS-installationer
 Trække rør i samarbejde med faglærte kolleger
 Diverse forefaldende arbejde

Pligtopfyldende og løsningsorienteret
Du har hænderne skruet godt på, er arbejdsom og løser dine opgaver med ansvarlighed. Samtidig bidrager
du med godt humør i samarbejdet med kolleger og andre samarbejdspartnere på opgaverne. Du kender
betydningen af at være mødestabil og pligtopfyldende, så dagens opgaver løses som lovet.
Vi arbejder med udgangspunkt fra vores adresse i Middelfart, men arbejdsopgaverne er lokaliseret
forskellige steder hos kunderne. Du skal derfor have kørekort til bil (B) og evt. gerne til trailer.
Vi tilbyder et godt socialt sammenhold, hvor vi vægter arbejdsglæden højt.
Du er velkommen til at ringe til VVS direktør Henrik Svensson på telefon 60 20 05 30 og høre mere. Vi
glæder os til at modtage din ansøgning snarest muligt – vi holder løbende samtaler, da vi ønsker opstart
hurtigst muligt.
Send din ansøgning til job@jkplus.dk og skriv VVS-arbejdsmand i emnet. Eller ring til Henrik og aftal
nærmere.

JK+ er en fynsk teknik installatørvirksomhed med speciale i elinstallationer, VVS & Blik, Ventilation, Alarm &
Sikring samt IT. Vi beskæftiger os med:







El- og industri-installationer
VVS installationer/ Varmepumper/ Energioptimering
Ventilation service og indregulering
IT-netværk og aktivt udstyr
Bygningsautomatik KNX og CTS
Brandalarmer, Tyverialarm, Adgangskontrol og TV-overvågning

Vores kunder spænder fra private kunder, erhverv, industri til landbrug, håndværkere, store
entreprenørvirksomheder, offentlige institutioner til boligforeninger.
JK+ beskæftiger i alt 75 dygtige medarbejdere fordelt på afdelingerne i Glamsbjerg (hovedsæde),
Middelfart, Faaborg og Nyborg.
Se mere på www.jkplus.dk.

