
 

Vi søger folk til facade- og fliserens 

Er du engageret, smilende og med et højt drive? Trives du godt med udendørsarbejde, hvor 

håndværk, salg og service er i fokus? Så er det måsked dig vi mangler på teamet! 

Nanostone A/S er en landsdækkende gazellevirksomhed. 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 en ny mand i Jylland og en på Sjælland. Vi renser hovedsageligt 

fliser for private og facader for erhverv. 

Om stillingen og dine opgaver 

I jobbet bliver du en del af et landsdækkende team, med kollegaer fordelt i hele Danmark. Du får tildelt egen firmabil 

og følger din egen kalender, som bliver planlagt fra kontoret. Dine arbejdsopgaver vil primært omfatte:       

• Rensning og imprægnering af fliser og facader. 

• Forebyggende algebehandling af tag 

• Oprydning og klargøring af egen firmabil  

• Mersalg ude hos kunderne 

• Opsøgende salg i området på dagens rute   

Vi søger hovedsageligt fuldtidsmedarbejdere fra midt februar, men deltid kan også komme på tale. Vi søger både 
nogle til vagt mandag-fredag og nogle med vagt onsdag-søndag. 

Løn: Efter kvalifikationer og præstationer. Vi justerer løbende lønnen i takt med resultater og præstationer.  

Vores forventninger: 

• 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. Det betyder, at vi lægger ferie i juli og august. I 
vinterperioden er der normale arbejdstider og eventuel afspadsering fra højsæsonen. 

• Du har kørekort 

• 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 godt motiverende drive og er selvsikker. 

• Du trives med udendørs arbejde – i alt slags vejr.  

• At du er hurtig og selvstændig, men også meget vigtigt, 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 på deres 
adresse, og det er vigtigt, at du ikke kommer for sent. 

Vi skal bruge 1 i Jylland og 1 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 glæder os til at modtage din ansøgning på job@nanostone.dk med vedlagt CV. 
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