
Skal du være vores nye byggeleder indenfor jord, kloak og beton ?

Vi tilbyder dig en afvekslende hverdag som en del af et godt hold hos Brejner A/S

Vi er en entreprenørvirksomhed i udvikling med et team på omkring 12 fordelt på
kontor og udførende. Vores opgaver er varierede og dækker hele området indenfor
jord, beton og kloak, ligesom vi servicerer en række forsikringsselskaber. Dermed
spænder vi fra den lille opgave med en tv-inspektion eller slamsugning til store
entreprisesager med fundamenter og etablering.
Vi arbejder primært i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Og vi har travlt, så vi mangler dig til at stå for den daglige ledelse af en lang række
forskelligartede opgaver. Du kommer til at planlægge og beregne, møde kunder,
opfølge og kvalitetssikre samt koordinere mandskab og maskiner. Dit arbejde er med
til at sikre, at vi fortsat leverer entreprenørarbejde i høj kvalitet til tiden med god
service.

Du er:
● Bekendt med området, autodidakt med erfaring, uddannet kloakmester eller

lignende, men det er ikke nødvendigvis en forudsætning
● Erfaring og kendskab til TV- inspektion, kloak og entreprenørarbejde
● Selvkørende og proaktiv
● Omhyggelig og kvalitetsbevidst
● Har ren straffeattest og kørekort
● Højt humør og nemt ved at tale med kunder
● Ansvarsbevidst og pålidelig

Brejner A/S har mange år i branchen og vi vægter den gode tone, og et godt
arbejdsmiljø i en virksomhed, der er præget af en flad struktur med korte
beslutningsprocesser.

Vil du have en hverdag, hvor alle dage er gode dage og du udfører arbejdet sammen
med gode kollegaer i en virksomhed med højt til loftet, så ring til Felix på 20112081
og skriv til pf@wolff-svendsen.dk for at ansøge om jobbet.

Vi holder løbende ansættelsessamtaler, stillingen ønskes besat hurtigst muligt og
løber indtil vi har fundet den rette.

Arbejdstid: 37 timer

Arbejdssted: Industrivænget 38, 3400 Hillerød (Vi deler adresse og ejere med Wolff
Svendsen A/S)



Løn efter kvalifikationer, incl. sygeforsikring og pension.


