
 

Er du vores nye kollega i Søren Østergaard A/S?  

Har du lyst til at sætte dit aftryk på spændende opgaver? Er du stolt af at kunne levere kvalitetshåndværk 

og vil du være en del af et dynamisk team i en virksomhed med fremgang? Så er det dig vi mangler! 

I Søren Østergaard A/S har vi forrygende travlt og søger derfor 17 nye kollegaer: 

Tømrer: Vi mangler 6 tømrersvende, hvor opgaverne hovedsageligt foregår i Esbjerg. 

Blikkenslager: Vi mangler 6 blikkenslagere til store opgaver i Aarhus og Vejle samt mindre opgaver i og om-

kring Jylland og Fyn.  

Vi forventer du kan identificere dig selv i følgende: 

• Kan arbejde selvstændigt, bevare et godt overblik og er ansvarsbevidst  

• Har sans for detaljer, og er stolt af at levere kvalitetsarbejde   

• Altid er smilende og imødekommende over for kunden  

• Er punktlig, så du er med til at bibeholde den høje kundetilfredshed  

• Er interesseret i at arbejde med større, spændende projekter  

Lærling: Vi mangler 2 tømrerlærlinge og 3 blikkenslagerlærlinge, der kan identificere sig selv i følgende: 

• Har stort gå på mod og er villig til at lære noget nyt  

• Har sans for detaljer og er stolt af at levere kvalitetsarbejde   

• Altid er smilende og imødekommende over for kunden  

• Er punktlig, så du er med til at bibeholde den høje kundetilfredshed 

Vi kan tilbyde: 

• Dygtige kollegaer i gode rammer 

• Ungt team med mange andre lærlinge 

• En uddannelse og en arbejdsplads med store fremtidsmuligheder 

Hvem er vi? 

Søren Østergaard A/S er en virksomhed bestående 

af over 60 ansatte, der siden etableringen i 1996 har 

været i konstant udvikling. Som virksomhed er vi 

kendt for kvalitetsarbejde og er en foretrukken 

samarbejdspartner. Derfor sætter vi en ære i at vo-

res dygtige medarbejder har de bedste arbejdsforhold, for at kunne levere et unikt håndværk til vores kun-

der. Dette har resulteret i, at vi er blevet nomineret til ”Entrepreneur af the Year 2018”. 

Har det interesse? 

Så kontakt os på tlf.: 

Vedr. tømrerfaget: Anders Laust:     20 90 90 36 

Vedr. blik. faget: Søren Østergaard: 40 88 37 07

  

 


