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BLIKKENSLAGER SØGES HOS SØREN ØSTERGAARD A/S I GRINDSTED 
Hos Søren Østergaard A/S oplever vi en stigende ordretilgang, og vi står overfor mange spændende og 
udfordrende opgaver. Derfor søger vi 2-3 engagerende blikkenslagere, som gerne vil være en del af vores 
team med udkørsel fra Grindsted til projekter i hele landet. 

Om jobbet 
Som blikkenslager hos Søren Østergaard A/S bliver du en del af et dynamisk og dygtigt team. Vi har omtrent 
3200 m2 værksted, lager og kontor på vores domicil på Heimdalsvej 30, Grindsted. Vi arbejder med små og 
store projekter – både hos private- og erhvervskunder. 

Arbejdsopgaver (i alu, zink og kobber): 

• Tagrender og nedløbsrør 
• Stern og facadebeklædning 
• Skifferarbejde på tage og facader 
• Diverse inddækninger bl.a. skorstene, kviste, mm. 

Vi forventer af dig: 

• Udlært blikkenslager  
• B kørekort 
• Selvstændighed og praktisk orienteret 
• Ansvarsbevidst, mødestabil og en teamplayer 
• Er åben for udfordringer 
• Sætter en ære i godt udført arbejde 

Vi kan tilbyde dig: 
Ved Søren Østergaard A/S er vi stolte af at være håndværkere. Vi er engagerede, fagligt dygtige og tror på 
sociale relationer og humor som en del af hverdagen.  

• At blive en del af en virksomhed i vækst med både blik og entreprise opgaver 
• Forskellige typer af arbejdsopgaver og kunder, så dagene bliver afvekslende 
• At blive en del af et team med højt til loftet og godt humør 
• Løn og vilkår efter kvalifikationer 

Sådan søger du: 

Send en kort ansøgning samt dit CV til Søren Østergaard på mail soren.ostergaard@bliktud.com eller  
ring på tlf. 40 88 37 07 hurtigst muligt. 

Om Søren Østergaard A/S 
Virksomheden blev stiftet i 1996 af blikkenslager Søren Østergaard. Siden virksomhedens start har vi 
været i konstant vækst og beskæftiger i dag mere end 70 medarbejdere i både en Blikkenslager afd. 
og en Entreprise afd. Vore medarbejdere er veluddannede og udfører altid opgaverne ansvarsfuldt og 
til kundernes fulde tilfredshed. Samtidigt, mener vi at have et ansvar – samt en god mulighed – for at 
uddanne lærlinge og elever indenfor vores kerneområder, således forretningen og branchen også står 
stærkt i fremtiden. 
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