
 

 
 
 
Ansøgningsfrist  1. oktober 2018  
Forventet start  Snarest muligt  
Arbejdstid   Fast 
Ansættelse   Fuldtid 
Område   Viborg og omegn 
 
 
Arbejdsområde: Anlægs-, kloak og betonarbejder 
 
Til anlægs-og betonopgaver søger vi en frisk og dygtig struktør/entreprenør. 
Sammen med pladsformanden og dine øvrige kollegaer vil du være med til at udføre anlægs- kloak- og 
terrænarbejde, samt betonarbejder og in-situ støbninger. 
Vi arbejder i teams af to til tre medarbejdere, og derfor er det vigtigt, at du kan arbejde sammen med 
andre, og fungerer godt i et team. 
 
Vi tilbyder 
En arbejdsplads, hvor der er kort fra dig og til chefen og hvor vi arbejder med meget forskellige typer af 
opgaver. Vi er en arbejdsplads med ordnede forhold og motiverede og dygtige kollegaer.  
En arbejdsplads, hvor folk typisk bliver i mange år. Løn efter kvalifikation. 
 
Vi forventer af dig. 
At du har erfaring med ovenstående og er en god kollega. Du er ansvarsbevidst og stabil, du arbejder 
struktureret og får noget fra hånden.  
Du har en høj arbejdsmoral og værdsætter at gøre tingene rigtigt første gang, du kan og vil tage ansvar. 
Du kan tage overarbejde for at få jobbet gjort færdig de dage, hvor det er nødvendigt. 
Weekend og natarbejde forekomme meget sjældent og der kan efterfølgende afspadseres hvis dette 
ønskes.  
Der er mulighed for at flexe arbejdstiden for også at få familielivet til at fungere. 
 
Om os 
YDING A/S er det mest alsidige murer- og entreprenørfirma i Viborg, vi laver ALT. 
 
Yding A/S er etableret i 1979 af Per Yding Sørensen og har adresse på Morsøvej i Viborg. Yding A/S 
beskæftiger godt 35 ansatte og er en entreprenørvirksomhed med en stor andel af egenproduktion inden 
for jord-, kloak-, beton- og murerarbejde. Virksomheden er kendt for at udføre håndværksmæssig kvalitet 
til tiden. 

Yderligere oplysninger: 
Læs mere på vores hjemmeside: www.yding-as.dk 

Er du interesseret, så ring eller skriv til Per Yding Sørensen mail@yding-as.dk / mob. 20 14 15 05 
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