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Har du et prosjekt du
trenger rørleggerhjelp til?
Ta kontakt for gratis
befaring!
Nybygg eller oppussing, privat eller næring – vi utfører alle VVS-tjenester

Er du rørlegger og ute etter ny jobb?

Er du en dyktig og erfaren rørlegger som er stolt av yrket ditt,
selvstendig og står på i hverdagen? Og på utkikk etter ny
jobb? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg!
Rørleggermester Halland & Fosse får stadig flere oppdrag. Vi er i dag
to rørleggermestere og en hjelpearbeider og trenger derfor flere gode
folk til å jobbe sammen med oss. Dersom du er den som blir med oss
videre vil du få en arbeidshverdag med mye variasjon, fra små serviceog reparasjonsoppdrag til nybygg og større oppdrag for både private
og næringskunder. Vi holder til i Førde i Sveio, men tar oppdrag i hele
Sunnhordland og Nord-Rogaland, så du vil bli godt kjent i distriktet.

Arbeidsoppgaver:
▶
▶
▶
▶
▶

Serviceoppdrag
Rehabilitering
Nybygg
Varmeanlegg
Plastsveising

Vi søker etter deg som har:
▶ Svennebrev som rørlegger
▶ Førerkort klasse B
▶ Høy arbeidsmoral og kan arbeide selvstendig
▶ Stolthet for faget og er løsningsorientert
▶ Godt humør
▶ God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi kan tilby deg:
▶
▶
▶
▶
▶

Fast stilling (100%)
Konkurransedyktige lønnsbetingelser
Faglig utvikling og kursing
Arbeidshverdag basert på tillit og fleksibilitet
Firmabil med innredning og nytt verktøy

Høres dette interessant ut? Vil du bli med oss på en
spennende utvikling med mange muligheter?
Da foreslår vi at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi tar
gjerne en uforpliktende samtale med deg dersom du har spørsmål,
men søknad må sendes skriftlig til hei@halland-fosse.no. Husk å
legg ved CV. Søknadsfrist er fortløpende.

Les mer om oss på www.halland-fosse.no
Kontaktperson: Kristian Halland, daglig leder, 476 77 690

Vår jobb er å gi deg kvalitet –
det gjør vi med godt håndverk og løsninger som varer!

Tlf. 5300 3440
www.halland-fosse.no

