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betoner med erfaring indenfor betonreparationer
Vi søger dygtige og erfarene betoner til renovering af beton i Qaqortoq.
Det er vigtigt, at har erfaring med beton og helst har haft kursus i betonrenovering eller har
en erfaring med svumning/renovering af betonoverflader.
Opgaven udføres i akkordløn og der udbetales optræk hver 4 uge.
Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og samtidig kan omgås vores øvrige
medarbejdere.
Hos Permagreen får du mulighed for til at prøve dig selv af fagligt og du får en spændende
arbejdsplads i en uformel, men udfordrende og travl hverdag.
For alle stillinger gælder, at du har en relevant uddannelse som betoner og du har
dokumenteret erfaring med ovenstående arbejde og kan give referencer fra tidligere
ansættelser.
Om Permagreen Grønland A/S har hovedkontor i Nuuk 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.
I Qaqortoq afdelingen er der ca. 60 medarbejdere. Afdelingen hovedparten af de større
byggerier i Grønland udføres, har afdelingen opnået en betydelig erfaring med total- og
hovedentrepriser. Den væsentligste del af vores egenproduktion udgøres af jord-, beton-,
tømrer- og malerarbejde.
Permagreen kan tilbyde dig en individuel ansættelseskontrakt, efter kvalifikationer og god
akkord aflønning. Der kan ikke tilbydes indkvartering. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til: Entrepriselederen Malinnguaq Kleist på
+299 529657 / mail: mkl@permagreen.gl
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ”tømrer Qaqortoq” sendes til på hr@permagreen.gl

Permagreen Grønland A/S har mere end 70 års erfaring inden for bygge- og
anlægsprojekter i Grønland. Vi beskæftiger ca. 350 medarbejdere fordelt på vores
hovedafdeling i Nuuk samt vores afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Narsaq og
Qaqortoq. Se mere på www.permagreen.gl

