
 

Har du en solid baggrund som fører af minigraver og andre mindre 

entreprenørmaskiner?  
Ønsker du at være med til at etablere fjernvarmefundamentet i Danmark?  

Og brænder du for en karriere inden for entreprenørfaget?  

 

Så er det måske lige netop DIG/JER vi er på udkig efter! 

 

Vi er en faglig stolt nordvestjysk virksomhed fyldt med yderst kompetente medarbejdere og mange års erfaring 

indenfor bygge-og anlægsbranchen. Vi er en moderne og anerkendt virksomhed med en ledelse som elsker at 

tænke nyt i opgaveløsningen, og hvor vores arbejdsopgaver spænder bredt inden for anlægs -, kloak – og 

jordarbejde. Hos os er der højt til loftet og stor grad af ”frihed under ansvar”.  

Vi er ca. 45 dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, der vægter det sociale og kollegiale fællesskab meget 

højt, og afholder flere medarbejder-arrangementer om året.  

 

Hos os er der kort vej til de store smil og det gode humør i et rart og uformelt arbejdsmiljø. 

 

Grundet travlhed søger vi lige nu medarbejdere til gravearbejde i forbindelse med etablering af fjernvarme, 

primært i Skive kommune. Du kommer til at arbejde i et team, så hvis du allerede har en kollega du kan tage 

med, er det bestemt en fordel.  

 

Dine primære arbejdsopgaver bliver:  

o Lokalisering, udgravning og nedgravning af fjernvarmeledninger  

o Etablering af stikledninger  

o Forefaldende arbejde indenfor entreprenørfaget 

 

Vi forventer:  

o At du har flere års erfaring med at køre minigraver og andre mindre entreprenørmaskiner 

o At du kan arbejde selvstændigt – men samtidig er klar på at give en hjælpende hånd, der hvor det er 

nødvendigt 

o At du er mødestabil, robust og kan lide at arbejde ude i al slags vejr 

o At du er positiv og spreder godt humør 

o At du kan lide udfordringer – og elsker at løse dem enten alene eller i fællesskab med dine kollegaer 

o At du har kørekort til alm. bil  

 

Vi tilbyder: 

o Fleksible arbejdstider med høj grad af selvbestemmelse i dagligdagen 

o Ansættelse i en moderne virksomhed, som er kendt for et højt kvalitetsniveau og nytænkning  

o Godt kammeratskab og mange smil i hverdagen 

o Stort fokus på medarbejdertrivsel med masser af kollegaer og ledere, der sætter pris på dig 

o Pensions - /sundheds- og forebyggende massageordning  

o Fastansættelse med løn efter kvalifikationer og erfaring 

 

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.  

 

Hvordan søger du? 

Lyder det som noget for dig? 

 

Så kontakt HR-ansvarlig Mie Østergaard på 78709501 for en uforpligtende snak eller skriv en kort motiveret 

ansøgning og send den til moe@skiveae.dk. 

 

Vi holder løbende samtaler, så tøv ikke for længe med at kontakte os.  
 

Vi glæder os til at høre fra dig! 


