ER DU VORES NYE KOLLEGA?
FORMBYGGER TIL PRODUKTIONSVIRKSOMHED I UDVIKLING
Vil du være med til at skabe spændende nybygninger og flotte renoveringer?
BB fiberbeton producerer tyndskalselementer i fiberbeton til interessante byggerier – og du kan være med til at
bygge støbeformene til disse.
Du vil indgå i et team på 10 mand på en spændende og travl arbejdsplads med mangeartede opgaver med
højt humør og godt sammenhold.
Du vil få en dynamisk hverdag med selvstændigt ansvar for at bygge forme til støbning af fiberbetonelementer.
Du vil have din egen arbejdsstation, hvor du bygger forme i plastik, gummi og træ. Du får stillet værktøj og arbejdstøj
til rådighed. Når erfaring er opbygget, vil der være mulighed for fleksible mødetider, da du er ansvarlig for egne forme.
Du vil løbende få større ansvar og mere komplekse opgaver.
Der vil naturligvis være et oplæringsforløb, hvor du får hjælp, støtte og dyb indsigt i hvordan formene bygges hurtigt
og effektivt, samt i materialet og fiberbetonens mange egenskaber og alsidighed.

Vi ønsker en kollega, der
•

er en kvalitetsbevidst og skarp snedker eller lignende.

•

er nysgerrig, initiativrig og have lyst til at lære.

•

kan arbejde selvstændigt men også er villig til at give dine kollegaer en hånd,
når der er brug for det.

•

tidligere har arbejdet med fremstilling af forme og dermed kan omsætte tegninger
til virkelighed – til støbeforme i høj kvalitet.
- Du vil have direkte reference til og dagligt samarbejde med værkføreren på Formværkstedet.

METRO
KØBNHAVN

Arbejdet foregår i Lille Skensved – 7 km nord for Køge tæt ved både station og motorvej – hvor både kontor
og produktion er placeret. I forbindelse med Formværkstedet er der både frokoststue og badefaciliteter.
Lønpakke med videre forhandles ud fra kvalifikationer.
Stillingen er til tiltrædelse snarest muligt og uden ansøgningsfrist, da vi gerne venter på den rigtige person.
Vi vil løbende kalde til samtale og give tilbagemelding.
Spørgsmål kan stilles til Dennis på dennis@bbfiberbeton.dk eller +45 56 16 80 08.
Du skal sende din ansøgning til job@bbfiberbeton.dk

BB fiberbeton AS er en af verdens førende producenter af glasfiberarmeret beton (GRC) –
og er i fortsat vækst.
BB fiberbeton AS er en familieejet velkonsolideret virksomhed med mere end 60 ansatte
- ikke for stor til de små opgaver og ikke for lille til de store. BB fiberbeton AS er en ordreproducerende virksomhed, der producerer elementer i glasfiberarmeret beton til byggeindustrien. Elementerne formes og udvikles til den enkelte opgave, der udnytter fiberbetonens alsidighed.
Læs mere på www.bbfiberbeton.dk
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