Produktionsarbetare till Dala Cement Björbo AB
Björbo
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Vill du ha en roll som produktionsarbetare hos ett företag i expandering?
Välkommen till oss på Dala Cement! Hos oss får du möjlighet att bli en del av ett starkt, familjärt
företag.

Om tjänsten
Som produktionsarbetare hos oss på Dala cement får du vara med i tillverkningen av betongelement.
Vi tillverkar i första hand väggar, bjälklag och balkonger till våra kunder i både Sverige och Norge. Du
kommer ingå i ett team av arbetare som tillsammans strävar efter att nå målen inom sin avdelning
genom styrning av er teamledare. Det dagliga arbetet kommer att innebära mycket fysiskt arbete och
ritningsläsning. Tidigare erfarenhet inom ritningsläsning är därför meriterande.
I arbetsuppgifterna som produktionsarbetare ingår:
- sammarbete och kommunikation med medarbetare.
- fysiskt kroppsligt arbete.
- ritningsläsning.
Om Dala Cement
Dala Cement är i grunden ett familjeföretag och grundades 1946. Idag ägs vi av UBAB, Ulricehamn
Betong AB och tillsammans är vi en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade
betongelement och har mångårig erfarenhet från tusentals projekt. Vår framgång är uppbyggd kring
en stark tro på betongens och vårt byggsystems fördelar, en ständig vilja att alltid söka nya
förbättringar samtidigt som vi sätter våra kunder i fokus och strävar efter att effektivisera deras
byggprocess. På det sättet når vi tillväxt genom nöjda kunder. Vi är ett företag i expansion och söker
därför dig som medarbetare.

Din profil
För att lyckas i tjänsten som produktionsarbetare hos oss har du har en god förmåga att samarbeta
och vara lyhörd. Yrket kräver att du är noggrann i det du gör samt är öppen för att lära dig nya saker.
Tidigare erfarenhet inom betong eller byggbranschen är meriterande.
Dina egenskaper:
- Noggrann och strukturerad.
- Driven.
- Lösningsorienterad.
- Vilja att utvecklas.
Dala Cement arbetar aktivt för att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Vi tror på ett samband mellan
god hälsa, trivsel på arbetsplatsen, hög produktivitet och god kvalitet. Gör du det med? Välkommen
att ansöka om arbetet hos oss på Dala Cement!

Ansökan
För att ansöka. Skicka CV, personligt brev samt dina referenser till sofia@dalacement.se
Vi tar endast emot ansökningar på detta sätt.
Urvalet sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Sista ansökningsdagen är 28/6 2019

Vid frågor gällande tjänsten, välkommen att kontakta Sofia Hellgren.
sofia@dalacement.se
0241-646431

