AQUA-TEKNIK A/S
Erfarne projektmontører søges
Kunne du tænke dig et alsidigt og spændende arbejde med vandbehandling til nogle af
Skandinaviens flotteste og største svømmefaciliteter og zoologiske haver?
AQUA-TEKNIK A/S søger dygtige håndværkere til at indgå i montageteams på
vandbehandlingsprojekter - store som små - indland som udland. Se evt. nogle af vores seneste
referencer på www.aqua-teknik.com
Vi kan tilbyde:
•
•
•

En spændende og dynamisk arbejdsplads med gode og hjælpsomme kolleger.
En alsidig stilling med frihed under ansvar.
Stor mulighed for personlig samt faglig udvikling - specielt indenfor vores
specialkomponenter til energieffektiv vandbehandling, hvor intern uddannelse kan
iværksættes, under hensyntagen til dine kvalifikationer.

Aflønning vil blive i henhold til kvalifikationer.
Dine arbejdsområder:
•
•
•

Udførelse af montage på projekter i samarbejde med projektteams. Arbejdet består blandt
andet af rørarbejde, PE- og plastiksvejsning, PVC-limning, pumpemontage mv.
Montageopgaver udføres ofte under 4-dages arbejdsuger.
Varierende service- samt værkstedsopgaver.

Dine kvalifikationer:
•
•
•

Du har hænderne skruet rigtigt på.
Du har en håndværksmæssig uddannelse, eller anden baggrund, der har givet dig en vis
teknisk indsigt, som kan specialiseres til opgaver indenfor vandbehandling.
Du kan arbejde selvstændigt.

Vi lægger vægt på, at:
•
•
•

Du er omhyggelig med dit arbejde.
Du arbejder systematisk og effektivt.
Du er udpræget serviceminded og omgængelig.

Er du interesseret:
Send venligst din ansøgning, CV og relevante bilag til e-mail: post@aqua-teknik.com
Ansøgningerne behandles løbende - Ansættelse snarest.

AQUA-TEKNIK A/S blev grundlagt i 1987 og er i dag førende på markedet indenfor vandbehandling.
Vi tilbyder design, udvikling, projektering og installation af individuelt fremstillede vandbehandlingsanlæg og
har opbygget en indgående erfaring med vandbehandling indenfor områderne:
Svømmefaciliteter, Zoologiske Haver & Akvarier, Akrylruder, Unikke Projekter, Safety Training
Faciliteter, Offshore & Industri
Siden 1987 har AQUA-TEKNIK leveret vandbehandling og udstyr til en lang række projekter i både ind- og
udland.
AQUA-TEKNIK har fokus på miljørigtig vandbehandling med energibesparende foranstaltninger, kombineret
med effektiv filtrering og dermed optimal vandkvalitet.
Se mere på www.aqua-teknik.com

