Alsidig uddannelse med mening – bliv vores næste anlægsstruktør lærling!
Har du lyst til at være med til at skabe fundamentet for fremtidens Danmark? Og brænder du for en
karriere indenfor entreprenørbranchen som anlægsstruktør?
Så er det måske dig vi står og mangler!
Vi er en faglig stolt virksomhed med mange års erfaring og yderst kompetente medarbejdere. Vi ønsker at
være med til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft inden for området, og sætter stor ære i at
kunne bidrage til den fortsatte udvikling inden for anlægsstruktør faget.
Vores ambition er således at have tre-fire lærlinge hele tiden i vores virksomhed, og da vi har to lærlinge som
bliver uddannet i løbet af 2022, søger vi lige nu efter to arbejdssomme og nysgerrige personer med lyst til at
uddanne sig til anlægsstruktør hos os.
Hvem er vi?
Skive Anlæg og Entreprenør er en moderne og anerkendt virksomhed med en ung nytænkende lederprofil. Vi
har hjemme i Skive, men laver opgaver i hele det nordvestlige -og midtjyske område. Her er højt til loftet og
vi har stor fokus på, at du og dine kollegaer er tilfredse med at arbejde hos os og føler, at I udvikler Jer hele
tiden. I virksomheden er vi ca. 35 kompetente og dedikerede medarbejdere, der alle får deres kompetencer
styrket og udviklet løbende. Vi vægter det sociale og kollegiale fælleskab højt, og afholder flere
medarbejderarrangementer om året. Der er kort vej til de store smil og det gode humør i et rart og uformelt
arbejdsmiljø.
Vores arbejdsopgaver spænder bredt inden for anlægs -, kloak – og jordarbejde. Som anlægsstruktør lærling
kommer du til at lave det meste af arbejdet der ligger i jorden, eksempelvis: jord der skal graves, flyttes og
planeres, dræn- og kloakrør der skal lægges, belægning der skal etableres, samt anlægning af
cykelstier/fortove. Vi arbejder med de store maskiner, og går samtidigt meget op i sikkerhed og de rette
hjælpemidler for at skabe den mest optimale karrierevej for dig og dine kollegaer.
Hvem søger vi?
Vi søger lærlinge der som minimum har afsluttet folkeskolen.
Kan du nikke genkendende til de fleste af følgende ting, så er du måske det helt perfekte match for os!
• Du er ansvarsbevidst og loyal
• Du afholder dine aftaler og er indstillet på at arbejde udendørs i al slags vejr
• Du er lærenem og nysgerrig, og klar på nye opgaver efterhånden som vi tilbyder dig dem
• Du er positiv og har et godt humør
• Du har et behageligt og imødekommende væsen – du kommer til at samarbejde med mange
forskellige partnere hvor det er vigtigt, at du fremstår engageret og omgængelig.
Hvad tilbyder vi?
• Vi tilbyder fuld ansættelsesaftale med dig gennem hele dit praktikforløb
• Du bliver en del af et kvalificeret team, hvor vi står klar til at hjælpe dig godt på vej i din karriere
• Du får en spændende og varieret arbejdsdag i et inspirerende læringsmiljø
• Du får muligheden for at uddanne dig med den nyeste viden i rygsækken og på et højt fagligt niveau
• Du får ”frihed under ansvar” med mulighed for fleksible arbejdstider efter aftale
• Du får fuld løn under hele din ansættelse i henhold til Bygge – og Anlægsoverenskomsten – også
under dine skoleophold
• Efter ca. 3 ½ års ansættelse afsluttes din læretid med en svendeprøve.
Hvordan søger du?
Hvis du mener ovenstående er noget for dig, så kontakt gerne vores adm. direktør Michael Nielsen på
info@skiveae.dk eller på telefon 89809201

Vi skal have ansat to lærlinge i 2022 – er du én af dem?
Vi ser frem til at høre fra dig!

