YIT Danmark A/S, Specialafdeling Vest søger en dygtig formand til stort maskinhold med ud-

gangspunkt fra vores fabrik i Uldum. Specialafdelingen udfører belægningsarbejder på broer, Confalt industrigulve, sportsbelægninger samt belægninger på P-dæk og andre former for specialopgaver. Arbejdsområdet er
hele Danmark, dog primært Jylland og Fyn.
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:
•

Daglig ledelse af asfalthold, herunder planlægning i samarbejde med entrepriseledelsen.

•

Ansvaret for entrepriseudførelse, løbende kontrol med kvalitet, materialeforbrug, miljø og sikkerhed.

•

Kundekontakt.

•

Vedligehold af materiel, som tilhører holdet.

•

Udlægning af asfalt.

Vi søger dig som:
•

Har lyst til og mod på at lede et hold dygtige asfaltarbejdere.

•

Er selvstændig, da det kræver, at du går forrest når dette er påkrævet.

•

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

•

Har blik for at udfører håndværksmæssigt godt arbejde.

•

Har relevant erfaring med asfaltbranchen enten som arbejdsleder eller med lyst til det.

•

Har kørekort B/E - gerne stort kørekort

•

Er fleksibel da der kan forventes overarbejde.

Vi tilbyder:
•

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

•

Stort ansvar og mulighed for at skabe din egen hverdag, samt udviklingsmuligheder for den rette person.

•

Et udfordrende job i en afdeling med plads til forskelligheder, og hvor alle dage er forskellige.

Vi vil gerne modtage din ansøgning hurtigst muligt.

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, wbeskæftiger vi
samlet set ca. 300 medarbejdere.

Er du interesseret kan du kontakte Entreprisechef Kristian Primdahl Kristensen på 6119 4837.
Ansøgningen sendes til Kristian.p.kristensen@yit.dk eller YIT Danmark Specialafdeling, Mekuvej 1, 7171
Uldum
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