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Job hos Max Mathiesen & Søn a/s

Byggeprojekter

Murer og entreprenør

Isolering

Tagdækning

Nyheder

Spændende jobs
Job hos Max Mathiesen & Søn a/s
Er du på udkig efter spændende og nye udfordringer, har vi hos Max Mathiesen & Søn a/s en række interessante
stillinger inden for mange forskellige fagområder.
Du kan søge en af de ledige stillinger tlf.: 75 22 12 22 eller sende en uopfordret ansøgning pr. post, eller mail:
post@mmsvarde.dk
Din ansøgning bør bl.a. indeholde oplysninger:
om din alder
om din uddannelse og arbejdserfaring
om hvor du arbejder nu, eller om du går ledig
om du har kørekort - og til hvad
om du har certifikater, f.eks. truckcertifikat eller andet
om du har gennemgået nogen relevante kurser, f.eks. kloak- eller sikkerhedskursus
om du har bil eller andet transportmiddel til rådighed, så du kan komme på arbejde
om dit helbred, herunder hvor mange sygedage du har haft de sidste 12 mdr.
Uanset om vi har opslået job's herunder eller ej, så er du naturligvis altid velkommen til at sende os en uopfordret
ansøgning, som vi så kan have liggende i vort arkiv.
Og det er uanset om du søger et job inden for byggefagene, lærerplads eller et kontorjob.
Vi kan så kontakte dig, når og hvis, vi senere har noget at tilbyde dig.
Alle ansøgninger bliver naturligvis behandlet dybt fortroligt.

Ledige job:
Vi har ikke pt. ledige stillinger

UDDANNELSE
Lærlinge
Hos Max Mathiesen & Søn a/s er det vores holdning, at vi har en naturlig forpligtelse til at vedligeholde faget og uddanne
nye generationer af kvalitetsbevidste håndværkere. Derfor har vi konstant 4 - 5 lærlinge under oplæring i virksomheden.
At være i lære hos Max Mathiesen & Søn a/s skal være noget ganske særligt. Det føler vi for - og det arbejder vi efter.
Lærlinge skal efter vores mening beskæftiges med lige så meningsfyldt arbejde som svendene, for kun derved oplæres i
alle fagets facetter.
Er lysten og evnen hos den unge til stede, vil en læreplads hos Max Mathiesen & Søn a/s utvivlsomt skabe endnuen
ansvars- og kvalitetsbevidst håndværker til branchen.
Efteruddannelse
I Max Mathiesen & Søn's kvalitetskoncept indgår efteruddannelse som et væsentligt element. Kursusaktivitet med henblik
på opkvalificering af medarbejderne er derfor en løbende og jævnlig proces.
Vores ansatte deltager i såvel teoretiske som praktiske efteruddannelseskurser inden for aktuelle og relevante
byggefaglige emner.
Vi er af den mening, at en høj grad af kursusaktivitet er en nødvendighed, når topmotiverede medarbejderne og et h
Fokus på naturen og miljøet
Hos os er miljøet i højsædet.
Det gælder både her hos os selv og hos vores samarbejdspartnere.
Gennem en aktiv analyse af vores produkter og den omgivende verden om de bruges i, tilstræber vi hele tiden at have
fokus på miljøet.
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