Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS er en mellomstor maskinentreprenør med lang erfaring og
dyktige fagarbeidere. Vi har kontorsted i Drammen, men regner Oslo og søndre del av Akershus som
vårt markedsområde. Våre oppdragsgivere er bygg-entreprenører, offentlige byggherrer,
profesjonelle eiendomsutviklere og privatpersoner.
Hovedkontoret er lokalisert i Drammen sentrum, rett ved Bragernes Torg. Vår historie startet i 2007
(etablering av eget selskap i Oslo/Akershus), og vi er allerede nærmere 50 ansatte. Selskapet har
alltid lagt vekt på sterk faglig kompetanse og kunnskap, til beste for våre kunder. Omsetning for
fjoråret vil ende på ca 150 millioner, og med gode historiske tall vil vi også være en trygg økonomisk
bedrift. Les mer på våre hjemmesider kaare-mortensen.as

Vi søker ADK rørlegger
Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS søker etter nye ADK rørlegger som har erfaring og
kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidsoppgaver

•
•

Oppdrag som blant annet inneholder bygging av vei, legging av rør, montering av
kummer, tomtegraving, vei-, vann- og avløpsanlegg og grunn- og terrengarbeid.
Ordinært grunnarbeid kan bli en del av oppgaver

Kvalifikasjoner

•
•
•

ADK-sertifikat
Bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
Førerkort kl B, en fordel om du har førerkort kl BE

Egenskaper
•
•
•
•
•
•

Ansvarsbevisst og pro aktiv
Du bør være nøyaktig og kvalitetsbevisst
En god lagspiller, som er fleksibel og kan ta endringer på kort varsel
Høy arbeidskapasitet og arbeidsmoral
Takle hektiske dager
Må beherske norsk, både skriftlig og muntlig

Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS kan tilby deg
•
•
•
•
•
•
•

God opplæring
Faglige utfordringer
Mulighet til å bidra til fremdrift og et godt resultat
Konkurransedyktig lønn
Ordnede arbeidsforhold
Gode kollegaer med ett godt arbeidsmiljø
Arbeidsbil for bruk i tjeneste

Stillingsprosent: 100%
Varighet: Fast
Tiltredelse etter avtale
Kontaktperson er HR-ansvarlig, Kristine Christensen, mobil 960 99 169.

Søknad med CV sendes på mail til HR-ansvarlig, kristine@kaare-mortensen.as
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