Permagreen Grønland A/S søger en tømreformand til Sisimiut
Permagreen søger en erfaren tømrerformand til vores afdeling i Sisimiut, til tiltrædelse snarest
eller efter aftale
Sisimiut afdelingen beskæftiger omkring 40 mand, hovedsageligt tømrere og betonfolk. Vores
opgaver er primært inden for bygge– og anlægsområdet, hvor vi bl.a. udfører fagentrepriser og
stor-/totalentrepriser.
Derudover har vi i Sisimiut etableret et betonværk til fremstilling af færdigbeton. Vi udfører også
snerydning og tilbyder vognmandskørsel.
Som formand bliver din primære opgave at sikrer fremdrift på byens opgaver ved positiv
motivering af timelønnede bl.a. ved daglig fremmøde på byggepladsen for igangsætning af folk
og information omkring opgaver.
Som formand bistår du den øvrige ledelse med at kvalitetssikrer det udførte arbejde og dagligt
medvirke til dokumentering af sikkerhed. Herunder holdningsbearbejdning af byggepladsens folk
ved påtale af brud på sikkerhedsregler.
Vi ser gerne at du er uddannet tømrer og er en dygtigt håndværker, du har måske også erfaring
som formand. Der er en fordel at være dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
Det er et krav for stillingen at du har kendskab til pc på brugerniveau.
Du har et godt cv og kan give referencer fra tidligere ansættelser.
Vi kan tilbyde konkurrencedygtige ansættelsesforhold og dygtige kolleger og en arbejdsplads,
hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø.
Du indgår i et stærkt lederteam, hvor sparring og koordinering mellem fag prioriteres højt.
Er det noget for dig?
Og har du spørgsmål om stillingens indhold, kan du kontakte afdelingsleder Jonas Nielsen på
jln@permagreen.gl eller +299 53 79 33.
Send ansøgning inkl. referencer mrk. ”tømrerformand” til HR Chef Vivian Mørch Simonsen på
vsi@permagreen.gl
Yderligere oplysninger om virksomheden finder du på www.permagreen.gl

Permagreen har lang erfaring indenfor byggebranchen i Grønland, der går 70 år tilbage.
Med en omsætning på omkring 400 mio. kr. og ca. 350 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.

