ANLÄGGARE?
– bli en del av vårt
familjära bolag
𝑲𝒐𝒓𝒕 𝒐𝒎 𝒕𝒋𝒂̈𝒏𝒔𝒕𝒆𝒏
Arbetar du som anläggare och
funderar på att söka dig till en ny
miljö? Är du serviceinriktad och en
utpräglad lagspelare? Vill du
arbeta på ett familjärt företag med
goda framtidsutsikter och
utvecklingsmöjligheter? Då har vi
jobbet för dig!
Tommy Nordbergh Maskin &
Transport AB vill just nu utöka sitt
lag med två nya anläggare. Du
kommer arbeta i ett
högpresterande, välkomnande och
utvecklande gäng som är redo för nya kollegor. Anställningen är tillsvidare och arbetstiden
förlagd till dagtid måndag-fredag.
𝑶𝒎 𝒗𝒆𝒓𝒌𝒔𝒂𝒎𝒉𝒆𝒕𝒆𝒏
Vi omvandlar tunga uppdrag till lätta affärer. I över 50 år har Tommy Nordbergh Maskin &
Transport AB utfört de flesta typer av mark och anläggningsarbeten runtom Skåne och
Halland. Allt ifrån kompletta lösningar och projektering. Vi är ett femtiotal medarbetare med
lång erfarenhet och yrkesstolthet. Alla är lika måna om att erbjuda och leverera högsta
kvalitet. Som alltid med minsta miljöpåverkan vill vi överträffa våra kunders förväntningar.
Mer om tjänsten
Som anläggningsarbetare har du ett stort ansvar att leverera en tjänst med kvalitet genom
hela uppdraget. Din yrkesstolthet är en del av vårt varumärke och signum.
𝑫𝒊𝒏𝒂 𝒉𝒖𝒗𝒖𝒅𝒔𝒂𝒌𝒍𝒊𝒈𝒂 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒖𝒑𝒑𝒈𝒊𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓 𝒗𝒂𝒓𝒂:
• Grundläggningar
• VA-arbete
• Byggnation av väg & gata
• Avloppsanläggningar
• Hallbyggnationer
Vi vill att du aktivt arbetar för att verksamheten ska nå sina utsatta mål och använder din
kunskap och kompetens för att leverera ett arbete med hög kvalité.
Din profil
Vi söker dig med erfarenhet av anläggningsarbete. Du värdesätter möjligheter och
utmaningar i ditt dagliga arbete och du har viljan att leverera resultat av bästa kvalitet. Du
är en utpräglad lagspelare som anser att arbetet blir bättre utfört om man hjälps åt. Vidare
är du noggrann, serviceinriktad och stolt över ditt yrkesval. Du vill utvecklas tillsammans
med andra och ha roligt på jobbet. B-körkort är ett krav. Övriga körkort och utbildningar
inom yrket/området är meriterande.

Varmt välkommen med din ansökan till maskin@nordberghs.se

