Vejformand
til asfalthold
YIT Danmark A/S, søger en dygtig vejformand til
et asfaltmaskinhold i Region Øst. Arbejdet udføres
med udgangspunkt fra Region Øst hovedkontor i
Køge.

YIT Danmark er en moderne og
attraktiv arbejdsplads med gode
udviklingsmuligheder og fokus på et
godt arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver
Stillingen omfatter følgende hovedfunktioner:
 daglig ledelse af et maskinhold
 ansvaret for entrepriseudførelse, herunder
løbende kontrol med kvalitet, materialeforbrug,
miljø og sikkerhed
 planlægning af egne opgaver
 vedligehold af materiel, der tilhører holdet
 kundekontakt

Vi søger dynamiske medarbejdere, som
kan bidrage til den positive vækst og
samtidig ønsker at udvikle sig sammen
med os i respekt for virksomheden,
kolleger og vores fælles omgivelser.

Vi forventer, at du har en håndværksmæssig uddannelse og har erfaring med asfaltbranchen som
arbejdsleder eller lignende.

Er du engageret og har den rigtige
indstilling til et job med frihed under
ansvar og relevant uddannelse/baggrund, glæder vi os til at høre fra dig.

Du har et godt humør og den rette indstilling til at
udføre kvalitetsarbejde i et professionelt samarbejdsklima med en frisk og uformel omgangstone
med gode og kompetente kollegaer.

Vi vil gerne modtage din ansøgning
hurtigst muligt og senest d. 31 juli 2018.
Ansøgningerne behandles løbende.

Kvaliﬁkationer

Du skal have almindeligt kørekort, gerne B/E.

Vi tilbyder
Et spændende job, hvor du får gode muligheder for
at sætte dit præg på hverdagen i et arbejdsmiljø
med teamwork og stor aktivitet.

Ansøgning, mrk. ”Vejformand”, sendes til:
vibeke.sunne@yit.dk eller
YIT Danmark A/S
Nordhavnsvej 2
4600 Køge

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte Regionschef Søren Andersen på tlf.nr. 4011
3627

www.yit.dk
YIT er en af de største entreprenør virksomheder i Nordeuropa med mere end 10.000 medarbejdere og afdelinger i 11
lande.
I YIT Danmark varetager vi alle opgaver indenfor produktion og udlægning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. Med 7 asfaltfabrikker og 7 kontorer fordelt over hele landet, beskæftiger vi
samlet set ca. 300 medarbejdere.

