Anlægsstruktørlærlinge i ROP A/S
Vi søger anlægsstruktørlærlinge, som har gåpåmod, vil suge viden til sig og yder den gode indsats hver dag

ROP A/S løser opgaver i hoved- og underentrepriser inden for jord-, kloak- og anlægsarbejder og
vi benytter os af den nyeste GPS-teknologi og besidder en moderne og opdateret maskinpark.
Vores domicil har beliggenhed i Herlufmagle på Midtsjælland. Vi opererer over hele Sjælland, og
er nu også at finde på Fyn, og beskæftiger over 50 medarbejdere.
I ROP A/S lægger vi vægt på at vores folk kan tage beslutninger når det kræves, forstå deres
arbejdsbeskrivelser og følge formandens beskeder. Vores direktør har selv haft mange år i
maskinen og renderne, så de overordnede beslutninger i ROP A/S tages af en person, som ved
hvad der foregår ude på pladserne, og kan se den røde tråd i projekterne.
Vi sætter en ære i at udføre vores arbejde til punkt og prikke, og efter de højeste standarder.
Stabilitet og loyalitet er højt værdsatte egenskaber i vores virksomhed, og derfor har vi også
mange garvede medarbejdere, som mere end gerne vil lære fra sig.
For at blive lærling hos os, skal du:
•

Være mødestabil, fleksibel og have eget kørekort

•

Være klar på at lytte til dine erfarne kollegaer og tage deres imod deres råd

•

Kunne forstå og forholde dig til din givne opgave, men ikke være bange for at spørge om
hjælp eller råd

•

Have en stor lyst til at lære og være udendørsmenneske

Kan du nikke genkendende til dette, kan vi tilbyde:
•

Professionelle og ordnede forhold i en økonomisk stabil virksomhed

•

En læreplads til at du kan få plads til at omsætte din teori til praksis

•

En fast mentor, som du kan søge råd hos

•

Mulighed for at arbejde med mange af områderne indenfor entreprenørbranchen

Arbejdsopgaver vil blandt andet indebære at du skal grave og flytte jord, etablere anlæg, lægge rør
og ledninger, og hjælpe dine kollegaer med at lave byggemodningsarbejde. Vi arbejder både på
store, åbne pladser og inde i byerne, hvor der er lidt mere smalle forhold.
Interesseret? Kontakt Projektdirektør Peter Bøgelund (pb@rop-as.dk).

