Er du vores nye Tømrermester
Som led i vores vækstplan, søger vi en Tømrermester.
Viggo Pedersen & Søn A/S er et velrenommeret Tømrer- Snedkerfirma etableret i 1941.
Firmaet ligger i Rødovre og består af 15-20 kompetente medarbejdere, heraf 3 på kontoret.
Vi udfører fag-, stor-, hoved- og totalentrepriser - typisk renoveringsopgaver, med tømrer- /
snedkerarbejde i egenproduktion.
Uanset hvilken type entrepriser vi udfører, er det den gode kvalitet, og det gode samarbejde, der har
stort fokus.
Vi har altid fokus på at levere professionelle resultater.
Viggo Pedersen & Søn A/S er et Tømrer- og entreprenørfirma med 75 års erfaring, som udfører Hoved-,
og Storentrepriser samt tømrer- snedkerentrepriser for både offentlige og private bygherrer, primært i
Storkøbenhavn. Vores kunder spænder bredt, fra små private kunder, til store offentlige kunder.
Vi udfører arbejde for bl.a. Rødovre Kommune, Rigshospitalet, Dansk Røde Kors m.fl.
Stillingen
Som tømrermester i Viggo Pedersen & Søn A/S, vil du være ansvarlig for vores svende, samt have ansvar
for servicesager og mindre entrepriser.
Kvalifikationer
Vi lægger vægt på at du:















er uddannet tømrer eller snedker
har en overbygning som bygningskonstruktør, ingeniør eller lignende
har minimum 10 års dokumenteret erfaring fra lignende stilling
har erfaring med styring af bemanding, egenproduktion og underentreprenører
har et godt netværk i branchen, ligesom du er god til at opbygge og vedligeholde dit netværk
er velformuleret i skrift og tale
er engageret og fleksibel
ser muligheder i stedet for begrænsninger
er troværdig i din måde at arbejde og kommunikere på
er vellidt blandt medarbejdere, kunder samt leverandører
er struktureret og god til at planlægge
arbejder selvstændigt og har samtidig gode samarbejdsevner
overholder altid indgået aftaler
har kørekort og ren straffeattest

Vi tilbyder
En travl arbejdsdag i en faglig bred og ansvarstung funktion med et rigtig godt arbejdsmiljø.
Løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse: Efter aftale
Ansøgningsfrist: 30. april 2016. Vi behandler ansøgningerne og inviterer løbende til samtaler.
Kontakt
Kan du se dig selv som tømrermester i Viggo Pedersen & Søn A/S, så send en skriftlig ansøgning og CV
på mail: martin@vps.dk. Skriv 'tømrermester' i emnefeltet.
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller firmaet, er du meget velkommen til at kontakte:
Martin Mortensen på tlf. 53 53 53 33
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