KVALITETSBEVIDSTE BROLÆGGERE EVT.
TOMANDSSJAK TIL STORKØBENHAVN

Petri & Haugsted AS oplever stigende travlhed og søger dygtige og erfarne brolæggere til vores brolæggerteam med tiltrædelse hurtigst muligt.
Petri & Haugsted udfører alle former for belægningsarbejder og byrumsrenoveringer. I København har vi
blandt andet stået for trafiksanering på Folehaven og brolægningsarbejdet på Nørreport Station.
Vi vægter kvaliteten af vores arbejde højt og sætter en ære i at aflevere et perfekt resultat hver gang.
Jobbet
Du bliver en del af vores brolæggerteam, der arbejder med alle typer belægningsopgaver. Du vil arbejde
i større og mindre sjak, afhængig af hvilke opgaver der skal udføres. Det kan blandt andet være:
• større belægningsopgaver i forbindelse med byrumsrenoveringer og kvarterløft
• retablering af fortove og pladser efter kabel- og ledningsarbejde.

Petri & Haugsted AS er
en mellemstor entreprenørvirksomhed med
hovedkontor i Rødovre.
Vi er ca. 280 medarbejdere beskæftiget med
anlægsarbejder primært
på Sjælland. Vi besidder i
dag flere spidskompetencer bl.a. inden for kabelog ledningsarbejder samt
større brolægnings- og
belægningsarbejder.

Vi forventer, at du
• er udlært brolægger
• har minimum et par års erfaring fra tilsvarende stilling
• har kørekort til bil og gerne til trailer
• er kvalitetsbevidst og sætter en ære i at lave et godt stykke arbejde
• er udadvendt og bidrager til at skabe en god stemning på arbejdspladsen
• har en god fysik
• kan arbejde selvstændigt.
Vi tilbyder
• et afvekslende og spændende job i en virksomhed, som er kendt for at levere arbejde af høj kvalitet
• aflønning på akkord
• godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerheden.
Interesseret?
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Peter Bech på tlf. 2341 8196 for at få yderligere oplysninger.
Ansøgninger sendes på e-mail til pbe@petri-haugsted.dk
Kontakt os hurtigst muligt, da vi ansætter løbende.

PETRI & HAUGSTED AS
Islevdalvej 181
2610 Rødovre
Telefon 4488 7700
Fax 4488 7701
www.petri-haugsted.dk

