Vi søker dyktige tømrere
Vi opplever økt arbeidsmengde og har behov for flere faglærte tømrere. Vi søker deg som liker å
jobbe i høyt tempo og som jobber like godt selvstendig som i team.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Norsk svennebrev som tømrer
• Beherske norsk meget godt både muntlig og skriftlig
• Løsningsorientert
• Interesse for tømrerfaget
• Evner å jobbe strukturert og målrettet og har god gjennomføringsevne
• Serviceinnstilt og motiveres av å levere til avtalt tid
• Du har førerkort klasse B
• Du må kunne identifisere deg med våre verdier: profesjonell, stolt og i forkant
Vi tilbyr:
• Fast stilling
• Konkurransedyktige betingelser
• Gode muligheter for utvikling i egen bedrift
• Firmabil
• Tilgang til bedriftens nye treningsrom
• Uformelt og godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
• Høyt fokus på HMS
• Spennende og varierte prosjekter, hovedsakelig i gamle Østfold fylke
Om Probygg AS:
Probygg ble etablert i 2014 og er en fusjon mellom tre beslektede foretak. I dag er vi ca 40
ansatte, de fleste med svennebrev i tømrerfaget. Vi påtar oss alle typer byggeoppdrag for
private og offentlige utbyggere, enten det er snakk om nye boliger eller næringsbygg. Kombinasjonen
av lang erfaring og oppdaterte kunnskaper gjør at vi har kompetanse og gjennomføringsevne til å
påta oss store og komplekse oppdrag. Mange av våre oppdrag kommer etter anbudsrunder, men
også fordi vi blir anbefalt av fornøyde kunder. Det er en tillitserklæring vi verdsetter høyt. I tillegg til å
gjennomføre alle våre prosjekter med stor faglig tyngde, er tillit blitt vårt varemerke. Ved å forbedre
rutiner og hele tiden strebe etter å bli enda litt bedre, har vi som målsetting om også i fremtiden, å
være en betydelig aktør i bygg- og anleggsbransjen.
Søknad sendes på e-post: post@probygg.no og merkes "søknad tømrer" i emnefeltet.
Har du spørsmål om stillingen? Kontakt daglig leder Tomas Rostad på mobil 952 51 627, eller
tomas@probygg.no

