Byggnadsplåtslagare med erfarenhet!
GÅRDA BYGGNADSPLÅT tillverkar och monterar byggnadsplåt till stora byggen och även till
privatpersoner. Vi är ett anrikt företag som bildats 1962 med engagerad och yrkesstolt personal
som har lång erfarenhet av plåtslageribranschen. Våra kunder befinner sig i huvudsak i Göteborg
med omnejd och många projekt är unika i sitt slag. Vår verkstad och kontor ligger i Landvetter.
Läs mer om oss på www.gardabyggnadsplat.se.
Flera av våra medarbetare har varit med oss sedan starten men i takt med att efterfrågan på våra
tjänster ökar behöver vi nu förstärka vårt team. Vi kan erbjuda dig en arbetsplats som har en go´
gemenskap och ett gott inflöde av uppdrag. Idag är vi 12 anställda och vi har stor kompetens och
erfarenhet inom vårt område.
Arbetsuppgifter
Vi söker byggnadsplåtslagare med erfarenhet eller utbildning. Vi har även plats för en lärling. All
tillverkning sker mått tillverkat och vi har kunder inom både privat- och byggsektor, vilket medför
ett mycket flexibelt arbete. Vi arbetar i lag med minst två personer.
Arbetsuppgifter är traditionellt byggnadsplåtslagerijobb dvs att tillverka plåt enligt mått i vår
verkstad som sedan monteras ute hos kund.
Datainmatning i telefonen av t ex materialbeställningar, tidrapporter, riskbedömningar och
egenkontroller mm görs, vilket kräver en viss datavana.
Vem är du?
Vi söker dig som har en utbildning inom byggteknik alternativt erfarenhet från liknade arbete
inom branschen som byggnadsplåtslagare. B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och van att ta egna initiativ och lösa problem hos
kunden. Du skall vara yrkesstolt och gilla att leverera i tid och med kvalitet. Våra
byggnadsplåtslagare arbetar i projektform så det finns utvecklingsmöjligheter att få arbeta som
projektansvarig på sikt.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Välkommen med din ansökan!
Omfattning: Heltid Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Fast
Placeringsort: Landvetter
Ansökan: Skicka din ansökan till camilla@gardabyggnadsplat.se Ansök idag-urval och
intervjuer sker löpande. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla på
telefon 031-917469 alternativt via mail camilla@gardabyggnadsplat.se.

