VI SØGER

- maskinfører til minigraver

Maskinfører til minigraver
på kirkegårde

Vi søger en helt særlig medarbejder, der skal indgå i vores gravearbejde på kirkegårde. Dette arbejde er ikke bare “at grave et hul”.
Har du derfor ambitioner med dit arbejde, kunne dette være jobbet,
der giver dig nye færdigheder og udvikler dig.
Jobbet er et fuldtidsjob, hvor “skæve” arbejdstider kan forekomme.
Disse ting skal være på plads
- du er en dygtig maskinfører
- du har stort kørekort
- du har trailer- eller hængerkort
- du er indstillet på “skæve” arbejdstider
- du brænder for at grave og har en høj faglig stolthed
- du kan begå dig overfor andre mennesker
Dine muligheder
- du får et attraktivt og meget selvstændigt job med krævende
gravearbejde på hele Sjælland
- du får et arbejde, som meget få andre maskinførere har
- du indgår i et lille team med en højt kvalificeret gravemester
- du vil få den nødvendige ekstrauddannelse som jobbet kræver
- du får dit eget “træk” med forvogn, trailer og gravemaskine
Det vil være en fordel, hvis du er bosiddende i vest- eller nordvestsjælland, da vi kører ud fra Holbæk.
Ansættelse vil ske efter gældende overenskomst.
Forventet opstart Snarest.
Ansøgning og evt. CV kan sendes direkte til: job@groenvaekst.dk
Samtaler afholdes løbende.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at
kontakte: Thomas Olesen, mobil 42 12 67 02
Grøn Vækst A/S er en anlægsgartnervirksomhed, som er i en
meget positiv udvikling.
Vi arbejder over hele Sjælland, og i hovedstadsregionen, og er ca.
130 medarbejdere. Vi arbejder ud fra vores 3 afdelinger i
henholdsvis Slagelse, Hillerød og Greve.
Vores kerneydelse er vedligeholdelse af grønne områder.
Vi arbejder for alle typer kunder - både erhverv, grundejerforeninger, private og offentlige institutioner.

Se mere på www.groenvaekst.dk

mezzoforte.dk

Vi passer på miljøet - og på hinanden!
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