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Veg Tech

Vi söker:  

Resemontör
Gillar du att arbeta i grupp och befinna dig på höga höjder på olika byggarbetsplatser i vårt avlånga land? 
Fortsätt då läsa om tjänsten som resemontör till expansiva Veg Tech.

Arbetsuppgifter
Du arbetar i grupp med kollegor inom entreprenad med montage av främst våra gröna taksystem och plantering  
av växtprodukter för både mark- och vattenmiljöer. 
Arbetet innefattar lyft och att vistas utomhus samt arbeta på tak med höga höjder, vilket kräver god fysik. 
I huvudsak arbetar du i södra och västra Sverige genom resor mån-fre där man normalt inte kommer hem  
under veckorna. Boende sker på hotell på den arbetsort man befinner sig på. 

Profil
 Vi söker dig som gillar att arbeta ute i veckorna och med kollegor i mindre grupper. 
 Du är serviceinriktad och noggrann i ditt arbetssätt, då du är vårt gemensamma ansikte utåt. 
 Då arbetet innebär arbete på tak krävs ett säkerhetstänk i alla moment. 
 Arbetet är oftast fysiskt krävande och ställer krav på god fysik och hälsa.
 Har kunskaper i svenska.
 Körkort B.

Utgångspunkt är normalt från kontoret i Vislanda men vi ser gärna att du som söker även är från södra eller västra Sverige.  
Som montör hos oss på Veg Tech får du en introduktion och säkerhetsutbildning för allas säkerhet i arbetet. 
Tjänsten är 100%.
Fast lön. Provanställning tillämpas och tillträde enligt överenskommelse.

Har vi fångat ditt intresse?
Välkommen att skicka din ansökan innan den 13 juli 2022 till louise.qvarnstrom@vegtech.se  eller så snart som möjligt då  
urvalsprocessen sker löpande. Frågor besvaras av Louise Qvarnström på 072-722 57 70. 

Om Veg Tech 
Veg Tech AB är ledande leverantör av vegetationsteknik med ca 175 Mkr i omsättning och ett 65-tal hängivna  
medarbetare! Från och med i år är Urban Green en del av Veg Tech och vi satsar nu ordentligt på att ta nästa steg i  
vår utveckling. Vill du vara med på vår spännande tillväxtresa? 

Datum: 22-06-20


