Vi søger folk til facade og fliserens
Vi søger engagerede, smilende folk med et godt drive til facade og fliserens og nano imprægnering!
Nanostone ApS er en landsdækkende gazelle virksomhed. Vi er blandt de bedste i Danmark inden
for rensning og vedligeholdelse af facader og fliser.
Vi er en virksomhed i vækst og derfor mangler vi nye folk i Jylland og på Sjælland.
Vi går op i at der er et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde blandt de folk som er i marken og
dem på kontoret. Vi går meget op i at oplære vores medarbejdere grundigt, så du føler dig sikker og
godt tilpas ude på opgaverne.
Af forskellige opgaver kan du forvente:
•
•
•
•

Rensning og imprægnering af fliser og facader.
Forebyggende algebehandling af tag
Oprydning og klargøring af biler og lager
Mersalg ude hos kunderne.

Vi søger fuldtidsmedarbejdere fra midt februar. Vi søger hovedsageligt folk til fuldtid, men deltid
kan også komme på tale. De første ca. 2 uger vil være introduktions, hvor vi løbende evaluere din
udvikling. Efter 2 uger vil du begynde at få dine egen bil og opgaver.
Løn: Efter kvalifikationer.
Vi forventer:
•
•
•
•
•
•
•
•

At du har mulighed for at arbejde alle ugerne i marts, april, maj, juni, hvor vi har ekstra
travlt. Vi arbejder også i helligdagene for at kunne følge med i denne periode.
At du har kørekort.
At du er klar på længere køreture og svingende arbejdsdage. Nogle gange kan du være
færdig kl 14 og andre dage kl. 17.
At du har et godt drive og er kundemindet.
At du kan lide at arbejde udenfor
At du er hurtig og selvstændig, men meget vigtigt, også at du er grundig og seriøs omkring
dit arbejde.
At du er god til at komme op om morgenen. Du skal møde kl. 7.00 hos de forskellige
kunder.
At du er mødestabil

Vi kan tilbyde et job, hvor du har mulighed for at udvikle dig løbende. Vi tilbyder kurser og har det
sjovt sammen. Vi vokser godt i virksomheden men er små nok til at vi har et godt tæt samarbejde.
Vi har brug for folk i flere dele af hele Danmark, så virker ovenstående som et job for dig, så send
os en mail på job@nanostone.dk

Bil: Vi skal bruge 2 på jylland og 2 på sjælland. Vores kontor er i Århus og København. Da du skal
møde hvor arbejdet skal udføres, så behøver du ikke at bo nær kontoret. Du kan sagtens bo i
Silkeborg, Kolding, Odense, Nordsjælland, Roskilde eller andet. Vi stiller firmabil til rådighed.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning med CV og høre, hvorfor du særligt gerne kunne tænke
dig at arbejde med os. Gerne læs mere om os som virksomhed på www.nanostone.dk
Er der nogen spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på job@nanostone.dk

