Permagreen Grønland A/S søger tømrere til Maniitsoq
Permagreen Grønland A/S søger 4 tømrere til vores afdeling i Maniitsoq.
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.
Afdelingen i Maniitsoq beskæftiger omkring 40 faglærte og ufaglærte tømrer, entreprenører,
malere og lærlinge. Vores opgaver er alt inden for renovering, nybyggeri, anlægsopgaver og
service med bl.a. snerydning. Vi udfører desuden vognmandskørsel, snerydning samt
malerarbejde. Derudover har vi salg af bygge- og malermaterialer fra vores lager.
Afdelingen består af afdelingsleder, kontorleder, lagerformand og så 1 entrepriseleder.
Omgangstonen er afslappet, og de fysiske rammer hyggelige.
I afdelingen har vi travlt, bl.a. med opførsel af nyt familiecenter og renovering at flere
boligblokke.
Vi søger 4 stabile og selvstændige tømrere med erfaring med facadebeklædning.
Du har en faglig relevant baggrund og har haft en lignende stilling før. Du kan holde fokus, selv i
perioder med høj aktivitet og stressede situationer.
Du har et godt cv, du har dokumenteret erfaring med ovenstående og kan give referencer fra
tidligere ansættelser.
Permagreen tilbyder gode ansættelsesforhold, dygtige kollegaer og en arbejdsplads med fokus
på et godt arbejdsmiljø.
Er det noget for dig?
Så tag kontakt til afdelingsleder Stig K. Nielsen på mobil +299 52 09 49 eller
skn@permagreen.gl
Eller send en ansøgning inkl. referencer mrk. ”Entrepriseleder Maniitsoq” sendes til
vsi@permagreen.gl
Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 60 år tilbage.
Med en omsætning på omkring 375 millioner kroner og ca. 275 ansatte, er Permagreen det
største lokale entreprenørselskab i Grønland. Permagreen Grønland A/S har Hovedkontor i
Nuuk og afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Qaqortoq og Narsaq.
Se mere på www.permagreen.gl.

