Rørlæggere søges til vores nye Odense afdeling
Er du en af vores kommende rørlæggere, som vil være med at udvikle og sætte dit fingeraftryk på vores nye
Odense afdeling? I øjeblikket arbejder vi på højtryk på Nyt OUH, hvor vi søger flere dygtige rørlæggere fra det
fynske til fastansættelse.
Så har du lyst til at arbejde med frihed under ansvar og på flere projekter på Fyn med at lægge rør til ind- og
udvendig kloak, så er det lige dig vi gerne vil høre fra.
Så hvem er du?
•
•
•
•
•

Du har gerne 2 års erfaring med rørlægning til stort
erhvervsbyggeri
Du har kørekort, eller du er en del af et sjak hvor I kører
sammen
Du har mod på at håndtere forskellige opgaver, og er klar til
at tage fat hvor det kræves
Du besidder en god arbejdsmoral og er mødestabil.
Du kan arbejde selvstændigt og i hold, og du er med til at
skabe et godt arbejdsmiljø, sammen med dine kolleger

Vi tilbyder ordnede arbejdsforhold, attraktiv løn, pension, samt sundhedsforsikring. ROP tilbyder ligeledes
personaleforening og forskellige sociale arrangementer, og vi sætter trivsel og professionalisme i højsædet.
Arbejdsbil kan stilles til rådighed og en arbejdstelefon udleveres, da vores proces omkring kvalitetssikring og
tidsregistrering er digitaliseret.
Ønsker du at vide mere eller søge jobbet, så kontakt formand Daniel Rasmussen (dr@rop-as.dk - 40977750) eller
projektleder Carsten Tagora (crt@rop-as.dk - 23934800)
ROP A/S er en professionel og erfaren spiller inden for entreprenørbranchen. Vi står altid klar, når der er brug for en kompetent sparringspartner til det
næste projekt inden for jord, kloak- og anlægsarbejde, borede fundamenter eller naturgenopretning.
Vi er en moderne entreprenørvirksomhed med fokus på at yde en høj effektivitet og god kvalitet. Derfor bestræber vi os altid på at vores arbejde bliver
udført til tiden, så andre eventuelle faggrupper ikke forsinkes af os. Vi er nytænkende, hvorfor vi altid anvender den nyeste GPS-teknologi, de nyeste
maskiner og værktøjer. Samtidig holder vi os opdateret og ajour med nye tiltag og viden på området. På denne måde sørger vi for at vores kunder får en
professionel sparring, den bedste rådgivning og dermed de bedste resultater.

