Rahbek VVS søger VVS-Montør til et job med fokus på højt fagligt niveau og installationsteknik
Vil du være en del af vort team, og arbejde i en virksomhed med fokus på højt fagligt niveau og energiløsninger? Vi har lige nu travlt med både nye projekter, energiløsninger og serviceopgaver.
Din hverdag bliver alsidig og fleksibel, da vi har fokus på vores kunder og deres behov. Du får et selvstændigt
job med en stor grad af frihed under ansvar. Med dygtige kolleger omkring dig, garanteres også muligheden
for at opbygge og udvikle dine faglige kompetencer inden for VVS-området.
Drømmer du om et job indenfor VVS-faget med mulighed for ansvar, stor frihed og indflydelse på din egen
hverdag, så ring eller skriv til os med det samme.
Vi forventer:
• Du er uddannet VVS-montør.
• Du har erfaring med VVS-service og projekter.
• Du er mødestabil og engageret.
• Du arbejder selvstændigt.
• Du er imødekommende og udadvendt, med en god portion humor.
• Du har kørekort til bil.
Vi tilbyder:
• Et job med frihed under ansvar i et team af dynamiske og dygtige kolleger.
• Gode, stabile arbejds- og ansættelsesvilkår.
• Mulighed for personlig og faglig udvikling.
• Helbredssikring og pensionsordning
• At blive en del af et teknikhus, hvor installationsteknik er i fokus
Der står servicebil, værktøj, mobil og job klar til dig, og vi har mange spændende projekter, som skal i gang.
Send din ansøgning til Ole, os@rahbekbrande.dk
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Ole direkte på telefon 22 68 88 09.
Rahbek VVS
Know-how opbygget gennem flere generationer
Rahbek VVS udfører en bred vifte af opgaver inden for VVS, blikarbejde, gasservice, kloak og
entreprenørarbejde. Med mere end 100 års erfaring i branchen har vi opbygget en solid virksomhed med
stort know how og yderst kompetente medarbejdere. Vi har hovedkontor i Brande og servicerer gerne både
erhverv og private kunder i primært midt- og vestjylland. Læs mere på www.rahbekvvs.dk og følg os på
Facebook

www.rahbekvvs.dk

