För vår kund Bankeryds Plåt och Vents räkning söker vi nu

VENTILATIONSMONTÖR
Bankeryds Plåt & Vent AB startades 1980 och är beläget på Tallvägen 25 i Bankeryd. Företaget drivs i dag av
Carl-Magnus Ekström och Klas Ahlqvist. För närvarande är 18 personer sysselsatta i verksamheten.
Företagets huvudsakliga sysselsättning är att konstruera, producera och montera ventilationsanläggningar i
alla storlekar.

Som montör hos oss arbetar du med montering, service, underhåll och installationsarbete.
Du arbetar även med att säkra den dagliga driften av befintliga system. Jobbet är fritt,
omväxlande och socialt. Det är inte ett stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen är
inrutad i minsta detalj. Här får du varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du
får träffa människor och samarbeta med olika yrkesgrupper under en omväxlande
arbetsvecka.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ledande montör idag och vill ha en ny utmaning. Vi söker även dig som
påbörjat din bana som ventilationsmontör genom en YH utbildning som vill utvecklas
vidare. Men vi ser också att du som är nyfiken på arbetet som ventilationsmontör, men som
idag kanske arbetar i en närliggande bransch, söker detta jobb. Vill du jobba på annan ort
på traktamente finns också de möjligheterna. Vi har plats att ta emot lärlingar där vi
hjälper till med utbildning och stöttning. Det viktigaste för oss är att du har rätt driv,
inställning och intresse!
Ett tekniskt intresse och ett lösningsorienterat förhållningssätt är viktigt för att hantera
arbetet som ventilationsmontör. Branschen utvecklas ständigt så det är av stor vikt att du
är nyfiken, vågar ta dig an av det du inte kan samt har en god samarbetsförmåga. Du har
en vilja att utvecklas och får här chansen att få arbeta på ett företag med goda
utvecklingsmöjligheter. Svenska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är en trygg, stabil arbetsgivare som har ett välrenommerat namn i branschen. Vi har god
lönsamhet samt många inarbetade kundrelationer. Hos oss finns möjlighet att arbeta på
accord.
I denna rekryterings samarbetar vi med Proficore AB. Skicka din ansökan till
elin@proficore.se
Vi värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

