Platsannons Målare
Kruthare AB är ett måleriföretag som har sin bas i Arninge Täby, men som utför måleriarbeten i hela
Stockholmsområdet. Våra kunder är såväl privatpersoner som företag. Kruthare består av ett
arbetsamt, trevligt och glatt gäng med lång erfarenhet inom måleri. Företaget är en del av en större
koncern som har ett 30-tal anställda inom bygg, måleri och el. Måleriverksamheten har under 2015
brutits ut och renodlats. Kruthares vision är att våra kunder ska känna att de kan lita på oss på
Kruthare och att de återkommer till oss igen och igen och att de även rekommenderar oss till sina
nära och kära.
Vårt framgångsrecept och vår främsta tillgång på Kruthare är självklart våra proffsiga och duktiga
målare. Deras långa erfarenhet gör att de arbetar effektivt och metodiskt samtidigt som deras arbete
genomsyras av stor passion och en genuin kärlek för yrket och även för målerikonsten. Vi är oerhört
stolta över det arbete som de lägger ner varje dag ute hos våra kunder. För oss är det viktigt att våra
målare känner sammanhållning och tillhörighet såväl till företaget som till varandra. Vi tror att
arbetsglädjen är en viktig komponent i att bygga ett framgångsrikt företag. Vi satsar därför mycket
tid på att få ihop gänget och ordnar varje vecka gemensamma luncher för att stärka banden i
gruppen.
Kruthare behöver nu en ny trevlig och duktig målare som vill vara med i vårt gäng och fortsätta att
utveckla företaget. Här söker vi dig som trivs med att variera dina arbetsuppgifter inom måleri. Vi
söker dig som delar företagets vision, är en duktig och ansvarsfull målare, trivs med kundkontakt, är
servicemedveten, noggrann och har B körkort. Vi söker dig som har några års erfarenhet av att
tidigare ha arbetat som målare. Du kommer att få stort eget ansvar och det är därför viktigt att du är
bra på att kommunicera med såväl kunder som med kollegor.
Är det dig vi söker? Skriv några rader om dig själv, vad du har arbetat med tidigare och varför du
söker tjänsten. Skicka din ansökan till stina@byggpojken.se, senast den 15 november 2016. Urvalet
kommer att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Kontaktperson: Stina via mejl,
stina@byggpojken.se. Välkommen med din ansökan!
Gå gärna in på vår hemsida www.kruthare.se om du vill veta mer om företaget och vad vi gör.

