
 

Kvalitetsbevidst servicemedarbejder søges til Permagreen i 
Nuuk. 
 

Vi søger en kvalitetsbevidst servicemedarbejder til Permagreens afdeling i Nuuk.  

 

Som Servicemedarbejder får du ansvaret for rengøring af vores forskellige lokationer i Nuuk.   

Rengøringen består af løbende rengøring af vores kontorfaciliteter, vores indkvarteringer og så vores 

facilitetscontainere.  

I stillingen får du mulighed for at være med til at forme ansvarsområdet og du vil løbende stå for 

optimering af arbejdsprocesser. 

 

Du er selvkørende og tager ansvar for dine opgaver. Du brænder for dit fag, du kan arbejde 

selvstændigt og ansvarsbevidst, og du er klar til at yde en ekstra indsats, når der er brug for det. Vi 

kan til gengæld tilbyde dig et alsidigt og spændende job i en uformel, men udfordrende og travl 

hverdag. Som person forstår du værdien af at samarbejde på tværs i organisationen. 

 

Din profil: 

• Du har erfaring med rengøringsfaget. 

• Du har kørekort (B). 

• Du har flair for IT-systemer. 

• Du kan holde fokus, selv i perioder med høj aktivitet og stressede situationer. 

 

Som person er du tillidsvækkende, kommunikerende og involverende. Du skaber således et positivt 

miljø, hvor der fokuseres på muligheder frem for begrænsninger. 

 

Vi kan tilbyde dig: 

Et  spændende job med stor selvstændighed, hvor du samarbejder med kvalificerede kollegaer. Løn- 

og ansættelsesvilkår forhandles og sker efter kvalifikationer.  

Der hører arbejdsbil med til stillingen. Der kan desværre ikke tilbydes bolig til stillingen. 

 

Om Permagreen Grønland A/S: Vi 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.  

 



 

I Nuuk er vi omkring 160 medarbejdere fordelt på timelønnede og funktionærer. Med vores 

beliggenhed i Nuuk, hvor hovedparten af de større byggerier i Grønland udføres, har afdelingen 

opnået en betydelig erfaring med total- og hovedentrepriser.  

 

Er det noget for dig? 

Og har du spørgsmål om stillingens indhold, kan du kontakte Vivian Mørch Simonsen på 

vsi@permagreen.gl eller +299 34 38 95. 

 

Ansøgning og CV mrk. ”Servicemedarbejder” sendes til vsi@permagreen.gl.  

 

Vi behandler indkomne ansøgninger løbende. 

 

For byens rengøringsselskaber: 

Ønsker du komme i betragtning til opgaven kan du kontakte Vivian Mørch Simonsen for yderligere 

informationer omkring opgavens omfang. 

 

Om Permagreen Grønland A/S 

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. Se mere på www.permagreen.gl. 
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