DS Stålkonstruktion søger:

Dato: 08.06.22

Læssemand til vores montageafdeling
Er du en ansvarsbevidst person som trives med at tilbringe arbejdsdagen udendørs? Trives du i en hverdag
hvor du får mulighed for både at arbejde selvstændigt og i samarbejde med gode kolleger?
Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet hos DS Stålkonstruktion - Nordens største og førende producent af stålkonstruk
tioner. Vi søger en alsidig og fleksibel medarbejder til vores læsseplads for stålkonstruktioner.
Dine kvalifikationer og kompetencer
• Stort kørekort samt erfaring
• Truckkort samt erfaring
• Gerne erfaring med håndtering af stålkonstruktioner
• Holdspiller som også kan arbejde selvstændigt
• Ansvarsbevidst
• Fleksibel
I jobbet som vores nye læssemand vil dine arbejdsopgaver bestå i at klargøre sættevogne, oplæsning samt surring af stålkonstruktioner.
Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende job i et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsmiljø med fokus på professionalisme, trivsel og fælles målsætning. Her bliver du en del af en dedikeret og ambitiøs virksomhed, der har fokus på kvalitet, rettidig levering og personligt ansvar. Hver
dag får og giver du sparring til dine kolleger, der er blandt branchens bedste. Der er faste og trygge ansættelsesvilkår samt en god løn
efter kvalifikationer.
Om os
Med hovedsæde i Hobro er DS Stålkonstruktion Nordens største stålproducent. Virksomheden er markedsledende inden for bærende
stålkonstruktioner til moderne byggeri til industri, landbrug, indkøbscentre mv. Dygtige medarbejdere og branchens bedste projekt
organisation har sikret virksomheden sin stærke markedsposition i hele Skandinavien, Tyskland, Grønland og Færøerne.
Med sine datterselskaber i Tyskland, Norge, Polen og Slovenien er firmaet en del af DS Gruppen – en af Nordeuropas førende industrikoncerner inden for udvikling, produktion og salg af løsninger i stål og beton til byggeri og industri.
I foråret 2022 blev DS Gruppen solgt til det tyske firma Goldbeck en familieejet førende bygge- og servicevirksomhed i Europa. Dette er
gjort med idéen om fortsat at udmønte potentialet i Gruppen gennem fortsat vækst og udvikling på de udenlandske markeder.

Sådan søger du jobbet...
Samsøvej · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 27 27
www.ds-staal.dk

Jobbet kan søges ved at ringe til Torben Larsen, montagechef
på tlf.: 96 57 27 75 eller 40 11 75 45 mellem kl. 07.00 og 15.30
Torben er også behjælpelig med yderligere oplysninger
Jobbet kan også søges via denne mail: hr@ds-staal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Læs mere om DS Stålkonstruktion på vores hjemmeside

...en del af DS Gruppen

