
 
 
Medarbejdende Kloakformand til veletableret anlægsfirma i vækst – Kom med på holdet hos Dahlgaard 

ApS 

Vi er en virksomhed, hvor stolthed i arbejdet og godt humør i dagligdagen er den direkte vej til tilfredse 

kunder og glade medarbejdere. Vi mangler kolleger til at hjælpe med at fortsætte den gode udvikling i 

vores virksomhed. 

En alsidig hverdag som faglært 

Med en baggrund som faglært struktør eller rørlægger kan du forvente, at du hurtigt får ansvar for dine 

egne opgaver og en alsidig hverdag med opgaver indenfor ny anlæg, renoveringer og dræn opgaver. Du står 

selv for planlægning og udførelse af arbejdet sammen med dit tea.Det er vigtigt, at du kan arbejde 

selvstændigt og træffe gode beslutninger med baggrund i din faglighed. Du er ikke bange for at arbejde 

med dagligdags IT-redskaber og nyder at have styr på din dag. 

Vi vil give dig en masse viden og træning, inden du bliver sluppet løs på egen hånd. Vi leverer et 

kvalitetsprodukt og vægter det meget højt, at vores medarbejdere mestrer de opgaver de får tildelt. 

Vi har høje forventninger til dig 

Du er en god kollega, der har en positiv tilgang til dit arbejde og bidrager til, at vi alle smiler hver dag og at 

kunderne bliver bekræftet i, at de igen valgte den rigtigeentreprnør til deres opgave. Derudover kan du 

sætte flueben ved følgende egenskaber: 

• Du har kørekort kat. B 

• Du kan håndtere gravemaskiner og andet stort værktøj 

• Du følger dine opgaver helt til dørs 

• Svendebrev eller AMU kurser 

• overblik 

• Evt. rørlægger bevis 

Vi løser mange forskellige opgaver 

Vi er eksperter indenfor: 

• LAR 

• Nyanlæg 

• kloakarbejder 

Idet vi også er autoriserede kloakmestre, løser vi alle opgaver over og under jorden. 

Næste skridt 

Vi holder samtaler løbende, så du kan med fordel sende din ansøgning med det samme. Hvis du har 

spørgsmål, kan du ringe til Peter Dahlgaard, tlf.28691999 eller skrive på peter@dahlgaardaps.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
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