VI SØGER: VVS-teknikere til service- og sprinkleropgaver
Vi har forrygende travlt - så er du mon vores nye kollega?
Andersen & Heegaard A/S søger selvstændige vvs-teknikere med forstand på kundepleje
til større og mindre service- og sprinkleropgaver, primært i Storkkøbenhavn.
Andersen & Heegaard A/S er en veldrevet og velkonsolideret virksomhed og hos os får
du store udviklingsmuligheder og gode kolleger. Vi har altid kunden i centrum, da det er
glade og tilfredse kunder vi lever af og vi servicerer hver dag både private og erhvervskunder
Lidt om dig…
•
Du er uddannet vvs’er og har erfaring fra service- og/eller sprinklerarbejde
•
Du er smilende, udadvendt og du forstår at sætte kunden i centrum
•
Du er struktureret, har god ordenssans og en positiv tilgang til opgaverne
•
Du er hjælpsom og fleksibel
•
Behersker dansk i skrift og tale
•
Du har kørekort (kat. B)
Vi tilbyder:
•
Et fast og solidt job i serviceafdelingen
•
Varierende og udviklende arbejdsopgaver
•
Dygtige og engagerede kollegaer
•
Åben og fri dialog i virksomheden
•
Sociale arrangementer med medarbejderen i fokus
•
Firmabil, værktøj og mobiltelefon til arbejdsbrug
•
Løn efter kvalifikationer og sundhedsforsikring
•
Overenskomst mellem Tekniq og Blik & Rør
Lidt om os
Andersen & Heegaard er et tværfaglig teknikhus med høj faglighed, og har et bredt kompetencefelt der rummer VVS, sprinkler, ventilation, pharma, el, og medical.
Vi er en serviceafdeling med 55 tekniker og 8 lærlinge på holdet, som er opdelt i mindre teams med en daglig leder. Alle har i hverdagen en tæt dialog med deres nærmeste
leder.
Søg stillingen
Har du kompetencerne og er interesseret i at blive en del af en stærk og solid serviceafdeling, så kontakt os gerne. Ring til Anna Magaard på 23220717 eller send ansøgning på
mailen: anna@aogh.net vedlagt CV og jobansøgning - Vi glæder os til at høre fra dig. Vi
behandler indkomne jobansøgninger og ansætter de rette kandidater løbende, vi glæder
os til at høre fra dig.
Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn,
religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

