MONTØRER TIL
NYT SUPERTEAM

Hos De Arch designer vi nytænkende interiørløsninger for anerkendte,
internationale superbrands og for eksklusive villaejere. Vi søger lige nu montører,
der har mod på verden, som har drive og som tør udfordre sig selv og sine
håndværksmæssige skills. Hos os vil du møde håndværksmæssige udfordringer
ud over det sædvanlige. Hver dag ser anderledes ud, og du skal arbejde med
projekter og materialer i den allerbedste kvalitet.

MONTØR MED ADGANG TIL VERDEN
Det er lige nu det sker. Vi skal opbygge et helt nyt, stærkt montørteam,
der får Europa og de førende internationale brands som sin arbejdsplads.
Arbejdet i Europa afløses af uger med udgangspunkt fra Vejle. Hos os vil
du indgå i et team af 4-6 montører, der alle sammen arbejder målrettet for
at opbygge de vildeste butikker og montere kvalitetsinventar. Du kan søge
som enkeltperson, men også meget gerne som et makkerpar. Du skal
have mod på at go all in, samtidig er du De Arch ambassadør, og du skal
således være god til at kommunikere og omgås kunder med godt humør
og præsentabel charme.
SKILLS
Du skal have en håndværksmæssig baggrund, du kan være ny udlært
eller du kan have erfaring fra tilsvarende branche. Sikre høj kvalitet og
udstråle god energi. Overholde deadlines, da vores tilgang til dig er frihed
under ansvar. Du skal tænke på dit team, før du tænker på dig selv.
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CROSSFIT MED MERE PÅ TEGNESTUEN
De Arch er en tegnestue med et ungt, passioneret team karakteriseret ved
et højt tempo og en engageret kultur. Når du føler overskuddet er til det kan
du starte eller slutte dagen i vores helt egen Crossfit box. Vi arbejder ud
fra et moderne design studio, der kombinerer rå industrilokaler, et kreativt
værksted med farverige rum og et stort fælles køkken, hvor vi brygger god
kaffe og spiser frokost ved langborde.
KONTAKT OG INFORMATION
Som montør hos De Arch arbejder du med en firedagsuge fra man-tors,
når du er på danske projekter. Derudover skal du forvente 50-80 rejsedage
om året, hvor du arbejder hele ugen på projekter rundt omkring i Europa.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og modsvarer de stillede
krav til kvalifikationer, kompetencer og erfaring.
Vi afholder løbende samtaler, med tiltrædelse snarest muligt. Send en
kort mail med billede til dialog@dearch.dk. Spørgsmål til jobbet, kontakt
Danni P. Nicolaisen på 5362 5987.

RELEVANTE LINKS

De Arch
Retail og villa renoveringer
dearch.dk

DE ARCH

First Development
Opførelse af luksus sommerhuse
firstdevelopment.dk

JOBOPSLAG — 15.07.2021

dearch.dk

