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VVS montør - Er du vores nye medarbejder?
Aage Jørgensen VVS A/S er i vækst og vi søger derfor en dygtig VVS møntør med stort drive
og som er god til kunder. Ønsker du at være del af en veletableret VVS Installationsforretning,
som sætter kvalitet samt godt håndværk i højsæde? Så har vi jobbet til dig.
Vi tilbyder en spændende og meget selvstændig stilling med et stort ansvar i et godt og uformelt arbejdsmiljø.
Dine arbejdsopgaver
Du kommer til at arbejde med servicearbejder, renovering og ombygning, samt nybygninger.
Din profil
• At du er initiativrig, målrettet og kan arbejde selvstændigt
• At du har en uddannelse som VVS montør eller Rørsmed
• At du besidder ordenssans og kan bevare overblikket i pressede situationer
• At du har en god portion erfaring og kan samarbejde
• At du har alm. kørekort (B)
Personlige egenskaber
• Positiv og energisk holdspiller
• Kan arbejde selvstændig
• Evnen til at have mange bolde i luften
• Teamplayer
Vi tilbyder dig
• Et spændende fast job, med mange udfordringer og muligheder
• Et velfungerende team af dygtige medarbejdere, som du kan blive en del af
• Moderne værkstedsfaciliteter herunder blikkenslagerværksted, med de nyeste maskiner
• Egen firmabil
• Mulighed for personlig udvikling
Tiltrædelse: Hurtigst mulig
Ansøgning
Kontakt Lars Jørgensen: lj@aaj.dk eller 74 52 66 40

Mere end 60 år med VVS i 3 generationer

Aage Jørgensen VVS A/S blev grundlagt af VVS-installatøren Aage Jørgensen i Vojens, hvor også firmaets første adresse lå.
I april 1969 overtog sønnen Finn Jørgensen virksomheden efter sin far. Finn Jørgensen har som sin far taget sin
VVS Installatøreksamen på Teknologisk Institut i Århus. I dag er virksomheden ledet af 3. generation VVS Installatør
Lars Jørgensen og virksomheden er beliggende på Sønderbro 31 i Haderslev.
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