
 

Permagreen Grønland A/S søger 1 murer til flere projekter i 

Qaqortoq 

 

Permagreen Grønland A/S udfører byggeri i total- og hovedentreprise i flere byer i Grønland 

med egenproduktion af jord-, beton-, maler-, murer og tømrerarbejde. Vi udfører projekter af 

størrelsesorden 25-300 mio. kr. og er en virksomhed i vækst. Vi lægger stor vægt på alle 

projekter udføres i høj kvalitet og afleveres til tiden med fuld fokus på sikkerheden under hele 

byggeprocessen. 

  

Vi søger 1 erfaren murer i vores afdeling i Qaqortoq til slidelag, flise- og klinkearbejde, med 

tiltrædelse snarest. 

 

Afdelingen i Qaqortoq beskæftiger ca. 55 beskæftigede tømrere, malere, VVS, samt 

ufaglærte og lærlinge. Afdelingens opgaver er primært inden for Tømrer, maler, VVS og jord. 

Andre opgaver er inden for fagene snerydning, transport, samt låsesmed og glarmester. 

Afdelingen beskæftiger sig med alt inden for bygge og anlæg, fra stort til småt. 

 

Det er derfor vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og samtidig kan omgås vores øvrige 

medarbejdere. 

  

For stillingen gælder, at du har et godt cv og kan give referencer fra tidligere ansættelser. 

Så har du lyst til at arbejde i et alsidigt job og har et godt humør, så er vi stedet for dig. 

  

Vi kan tilbyde dig en individuel ansættelseskontrakt, efter kvalifikationer og god akkord 

aflønning. 

For ansøgere udenfor Nuuk står Permagreen for tiltrædelsesrejse, rejse i forbindelse med 

julen 2019 og Permagreen står for returrejse ved endt arbejde. Herudover tilbydes 

indkvartering, mod begrænset betaling. 

Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til Malinnguaq Kleist på mobil +299 52 96 57 

eller mail mkl@permagreen.gl. 

Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”Murer” sendes til på vsi@permagreen.gl. 

Yderligere oplysninger om virksomheden finder du på www.permagreen.gl. 

 

Permagreen Grønland A/S har mere end 60 års erfaring inden for bygge- og 

anlægsprojekter i Grønland. Vi beskæftiger ca. 280 medarbejdere fordelt på 

vores hovedafdeling i Nuuk samt vores afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq 

og Qaqortoq.  
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