BLANDEMESTER - JOB
NY ASFALTFABRIK I RINGSTED
Du skal arbejde på en hel ny asfaltfabrik som blandemester og styre det flotte produktionsanslæg.

OPLÆRING I PRODUKTION
I samarbejde med vores anden blandingsmester får du
en grunddigt oplært i produktionen.

Du skal producere asfalt og støbeasfalt, som anvendes
på broer, parkeringsdæk, grønne tage og indendørs
vandtætte gulve og meget mere.

Du bliver en del af et godt team, hvor I blander stenmaterialer og bindemidler som bliver til asfalt og støbeasfalt.

DINE OPGAVER
Du skal stå for produktionsprocessen af asfalt og støbeasfalt og praktiske opgaver:
• Vedligeholdelse af asfaltværket
• Forefaldende arbejde på pladsen
• Prøvetagning m.m.
DIN ERFARING
Det er en fordel, hvis du har en håndværksmæssig baggrund, som f.eks. smed, elektriker eller ligende.
• Erfaring med at køre læssemaskine
• Gyldigt kørekort til B og gerne truckcertifikat
• Taler, læser og forstår dansk
• IT-kundskaber på brugerniveau
OM DIG
Som blandemester er du naturligvis vigtig for fabrikken.
Derfor er du indstillet på, at der kan være lange arbejdsdage og weekendarbejde.
• God teknisk forståelse
• Trives med daglig kontakt til kolleger og chauffører
• Tager ansvar og arbejder selvstændigt
• Løsningsorienteret og klarer presset situationer
• Er praktisk og er ikke bange for at tage fat
• Mødestabil, fleksibel og positiv på arbejde
TILTRÆDELSE
Snarest muligt.

DIN ARBEJDSPLADS
Du skal arbejde på en topmoderne asfaltfabrik fra 2022.
Du kommer til at arbejde sammen med et lille team og
derfor får du et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der
er plads til alle.
FABRIKKENS ADRESSE
Knudslund Allé 4, 4100 Ringsted
LØN OG PENSION
Du får gode ansættelsesforhold med pension og sundhedsforsikring.
HØR MERE
Find ud af om jobbet er noget for dig. Tag straks kontakt
til Janus Mikkelsen eller send en ansøgning på mail.
Telefon: 2888 0609
E-mail: jm@danskstobeasfalt.dk
DANSK STØBEASFALT
Dansk Støbeasfalt er Danmarks førende producent af støbeasfalt, som vi anvender til egne entrepriser.
Vi har siden 2011 været ejet af svenske DAB Group AB, og
vi er ca. 200 ansatte i Danmark, Sverige og Norge. Dansk
støbeasfalt har hovedkontor i Roskilde.
Læs mere på www.danskstobeasfalt.dk
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