CASA søger dygtig maler til vores 1- og 5 årsafdeling i København
CASA er én af Danmarks førende virksomheder indenfor
udvikling og opførelse af fast ejendom. Vores byggevirksomhed har landsdækkende aktiviteter, og en omsætning
på omkring DKK 1,8 mia. og er i fortsat høj vækst. CASA
har hovedsæde i Horsens og en afdeling i København.
Kendt for at se kreative muligheder og løse udfordringer i
dialog med kunder og medaktører er CASA en foretrukken
samarbejdspartner for en række professionelle bygherrer,
herunder pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere
og almene boligselskaber.
Foruden høj faglighed er de drivende kræfter i CASA et
godt købmandsskab, som bygger på synlighed, tillid,
ordentlighed og respekt.
Arbejdsopgaver
Jobbet består i at føre 1- og 5 års gennemgang på CASAs
byggerier

• Du er god til at samarbejde og motivere kollegaer i det
team, du indgår i
• Du er serviceminded og en stabil medarbejder
• Du optræder venligt og imødekommende
• Du har kørekort B
• Du er internet-bruger og har kendskab til Office-pakken
herunder Outlook
Vi tilbyder
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job i en virksomhed med
højt til loftet blandt gode kolleger hvor vi stræber efter en
fornuftig balance mellem arbejde og fritid
• Et arbejdsklima med en god tone og serviceminded ind
stilling, hvor tillid er grundstenen
• Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i
en virksomhed i stor vækst
• Løn og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer.
Tiltrædelse snarest muligt

• Afvekslende maleropgaver samt på sigt mulighed
for at hjælpe byggelederne med styring af andre hånd 		
værkere.
• Lave aftaler med beboere og håndværkere
• Bestille materialer
• Sikre kontinuerlig fremdrift gennem koordinering af
arbejdet
Om dig
Du har en faglært uddannelse som maler og gerne nogle
års relevant erfaring.
• Du er dygtig til finish og reparationsopgaver
• Du giver gerne en hjælpende hånd og er ikke bange for at
løse tømreropgaver internt i teamet
• Du arbejder struktureret og selvstændigt

Vil du bygge med?
Send din ansøgning og CV snarest muligt til HR chef
Susanne Fürstenberg pr. mail til sfu@casa-as.dk . Spørgsmål til stillingen rettes til afdelingschef Johan Balle på
2027 1694

CASA A/S, Havnen 5, 8700 Horsens

Læs mere om CASA og vores spændende projekter på
www.casa-as.dk
Vi behandler ansøgninger løbende men venter gerne på den
rigtige medarbejder.

