Vi er spesialister på montering av Kvik sitt sortiment av kjøkken, bad og
garderober, men kan også montere andre typer kjøkken. I tillegg utfører vi
lønnsom oppussing som legging av nye gulv, fliser, malearbeid og annet som
ofte hører med i et oppussing-prosjekt. Vi har også et godt samarbeide med
både rørlegger og elektriker.

Er du den beste montøren?
Våre montører skal montere kjøkken, bad, garderober og annet
som hører til. Montørene jobber både selvstendig og i team med
hverandre. Det er full montering av produktene fra A-Å,
inkludert montering av hvitevarer, utskjæringer til koketopp,
takforinger, andre tilpasninger på stedet, fuging, montering av
ventilatorer, og annet som er naturlig i denne type jobb. I
tillegg vil det være enkelte serviceoppdrag. Du leser
arbeidstegninger godt og samarbeider bra med rørlegger,
elektriker og andre.
Du som vurderer å jobbe for oss vet godt hva som kreves av
deg i dette arbeidet, og du behersker nødvendige verktøy som
behøves. Du har nødvendig kompetanse og erfaring - og du har
gode referanser - også fra tidligere kunder.
Du trives når arbeidsdagen har et høyt tempo og liker at du har
kontroll når den plutselig er over. Du jobber vanligvis mellom 08
– 16.00, men liker at du har frihet til å jobbe mer i perioder når
det er nødvendig for å bli ferdig, og at du kan avspasere når det
er behov og mulig.
Du liker å ha orden, er svært nøyaktig i arbeidet ditt, og du vet
at du er god på kundebehandling. Du møter alle med en positiv
og løsningorientert innstilling – selv når du har en dårlig dag.
Du kommuniserer godt på norsk og/eller engelsk både skriftlig
og muntlig. Du kan bruke PC, og er ikke redd for å lære noe
nytt.
Betingelser? Vi tilbyr deg en god lønn som består av
grunnlønn og «provisjon»/akkord-bonus, telefon-/bilordning, og
annet som er nødvendig for at du skal kunne gjøre en god jobb.
Kjenner du deg igjen? Er du interessert?
Vi er alltid interessert i de dyktigste montørene i bransjen så
send oss gjerne din CV og noen ord om deg selv til:
bengt@titommeltotter.no
Spørsmål? Ring: 93400531

