Vi har travlt og søger medarbejdere til vores afdeling, KR Jordboring.
- Har du interesse i jordborings- og entreprenøropgaver og mod på spændende udfordringer,
så hører vi gerne fra dig snarest!
Da vores boreafdeling er i vækst, søger vi hurtigst muligt fuldtidsansatte boreteknikere og
boremedhjælpere med interesse for entreprenøropgaver i Midt- og Sønderjylland.
K.R. Jordboring består af en afdeling med 16 kompetente medarbejdere, hvor opgaverne oftest
udføres i teams bestående af en boreteknisk formand og en boremedhjælper.
Din erfaring er ikke afgørende for os – men det er vigtigt, at du er branchekendt og er vant til at have
en finger i jorden og på pulsen, i et miljø hvor hverdagene er afvekslende og udfordrende, og hvor
udedag kan forekomme i det omfang det er nødvendigt for den enkelte opgave. Kørekort til lastbil
og anhænger, C+CE – vil være en fordel, ikke et krav.
Vi forventer, at du er:
•
Mødestabil
•
Arbejdsom
•
Ansvars- og kvalitetsbevidst
•
Positiv og har godt humør
Vi tilbyder en spændende hverdag i et uformelt arbejdsmiljø, hvor arbejdsopgaverne primært udføres
på ugens 4 første hverdage. Hos os vægter vi faglighed højt og der vil være mulighed for oplæring
og uddannelse inden for brøndboring.
Besidder du en sund arbejdsindstilling og gode kompetencer, så er du måske én af vores nye
kollegaer! Send gerne din ansøgning og dit cv hurtigst muligt til rpe@kristianrytter.dk – Vi vurderer
ansøgningerne løbende.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Rikke Skjold Pedersen på
tlf. 96360288 eller ved at skrive på rpe@kristianrytter.dk.

Kristian Rytter A/S er en vognmandsforretning med hovedkontor i Svenstrup. Rytter-koncernen består af flere selskaber og beskæftiger
ca. 115 ansatte.
Vi arbejder primært inden for transport af grus, flis, containere og køreplader, og derudover har vi specialiseret os inden for Jordboring,
Spunsarbejde, Miljø- og geoteknik, Jordhåndtering samt Entreprenøropgaver.
Vi er Danmarks største uafhængige boreentreprenør inden for miljø- og geoteknik – læs mere på www.kristianrytter.dk
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