Nedriver og Miljøsanitør – København (Glostrup).
Da vi i øjeblikket har travlt, søger vi løbende nye medarbejdere.
Har du lyst til at blive en del af en voksende og seriøs virksomhed som bestræber sig på at yde
kvalitetsarbejde kan det være, at denne stilling er noget for dig.
Dagligdagen hos Scandic Metal foregår typisk på byggepladser men kan også være hos Hr og Fru Jensen til
mindre nedrivnings/ saneringsopgaver. Du vil komme ud for en masse forskellige typer arbejde som f.eks.
nedrivning af tagkonstruktioner, fjernelse af isoleringsmateriale, nedskæring af installationer,
asbestsanering, blysanering, pcb sanering og meget mere.
Din person:
Du er tager ansvar for dit arbejde, og interessere dig for det du foretager dig. Du er mødepligtig, ærlig og loyal
overfor firmaet og kollegaer. Du er samarbejdsvillig og forstår at lytte til ledelse, formand og kollegaer. Du har
gåpåmod, er engageret og er villig til at lære nyt.
Dine kvalifikationer:
Vi forventer at du har følgende kvalifikationer:






Mindst 2 års erfaring inden for nedrivning og/ eller bygge og anlægsbranchen.
Vi ser gerne, at du har erfaring inden for asbest, pcb og blysanering. (Certifikat til asbest og/eller pcb
foretrækkes)
Du er vant til at begå dig såvel på byggepladser som hos private boligejere.
Du kan arbejde selvstændigt
Vi ser gerne, at du har kørekort, men det er ikke nødvendigvis et krav.

Vi tilbyder:





Fast timeløn
Pension
Sundhedsforsikring
Videreuddannelse efter behov

Ansøgning:
Send din ansøgning og CV via mail på: job@scandicentreprise.dk. Vi afholder samtaler løbende.

Om Scandic Entreprise:
Scandic Entreprise er en mellem stor virksomhed i nedrivning og miljøsaneringsbranchen, og er etableret i 2009
under navnet Scandic Metal. Vi oplever i øjeblikket stor vækst, og med kvalitet i fokus, tror vi på at vores kunder
vil bakke op, om at gøre os til en stærk medspiller i branchen. Firmaets kendetegn er blandt andet Dedikation,
Kvalitet, Effektivitet, og Fleksibilitet. Vi lægger stor fokus på, at imødekomme vores kunders ønsker og behov
ved at yde service ud over det sædvanlige, og fremstå som et seriøst og serviceorienteret firma. Vi ser frem til at
byde dig velkommen i et engageret team.

