Aktiv pensionist søges til Snevagten A/S i Søborg (deltid)
Ønsker du at være med i en dynamisk virksomhed og stadig holde kontakten til arbejdsmarkedet? Så tag
og kig med her!
• Du får et alsidigt arbejde, hvor let kontorarbejde og andre spændende opgaver bliver en hverdag
• Du får en arbejdsplads med masser af dynamik
• Du bliver en del af virksomhed hvor vi har det godt med hinanden
Snevagten A/S
Vi er en af landets største virksomheder inden for vores område. Vi arbejder 100 % kunde orienteret
igennem alle vores processer og er altid vores koncept tro. Vi går ikke på kompromis med vores ydelser og
deres kvalitet.
Vi rydder i dag sne på mere end 1000 lokationer og vi ønsker forsat at vækste. Vi servicere nogle af
Danmark største kunder og vi byder løbende på dem vi ikke har 😊
Vi tilbyder dig:
• Et job med mange muligheder
• Et team af dygtige og dynamiske kolleger.
• Løn i forhold til dine kvalifikationer.
• Stor frihed i hverdagen
Jobbet:
• Indkøb af madvarer
• Rengøring af vores lokaler
• Letter kontorarbejde
• Deltidsstilling ca. 10-15 timer i ugen (der forventes dog minimum 4 arbejdsdage om ugen)
Dine kvalifikationer
• Du er frisk og ikke bange for nye opgaver
• Du trives ved tanken om at kunne gå og hygge om vores kontor.
• Du er glad, rar at omgås og har en positiv indstilling
• Du har lyst til at gøre en forskel hos os og hjælpe os i hverdagen
• Du er mødestabil
• Du er troværdig og imødekommende og er god til at skabe kontakt.
• Du trives godt med både unge som ældre
• Du har kørekort
Kontakt:
Vil du vide mere om stillingen eller Snevagten A/S, skal du være velkommen til at kontakte Direktør
Christoffer Gade på tlf. 40 13 80 46 eller cg@snevagten.dk.
Du kan også læse mere om Snevagten på www.snevagten.dk eller på www.sneuniverset.dk
Er du interesseret i stillingen, bedes du sende din ansøgning til os inden uge 37 til ns@snevagten.dk
Ansøgninger behandles i uge 37 og kvalificerede kandidater vil blive inviteret til samtale.

