Bruksbalken tillverkar högkvalitativa byggsatser i trä till häststall, fårstall, kostall, maskinhallar ,
industrier mm. Vi tillverkar även stallinredning till häststall samt grundmålar ytterpanel.
Bruksbalken är ett helägt familjeföretag. Moderbolag är Hörle Bruk AB som bedriver skogsnäring
och elproduktion genom vattenkraft.
Nu söker vi förstärkning i vår industri med en

Träarbetare
Bruksbalken har idag 7 anställda och behöver stärka organisationen med ytterligare en person i produktionen. Du
kommer ingå i ett produktionsteam som totalt blir 4 personer. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara
limning av konstruktionsvirke, exaktkapning och takstolsmontage. Biuppgifter är diverse servicearbeten. Svetsoch snickarkunskaper samt truckkörkort är meriterande. Vi ser gärna någon som även har intresse av att ibland
följa med ut till byggplats och stanna ett par dagar för montage. Detta efterfrågas av allt fler kunder.
Du kommer, tillsammans med dina kollegor, att ha i stort sett daglig leverantörskontakt vid mottagande av gods
samt med olika speditörer vid utleverans. Även kundkontakt förekommer. Du måste kunna läsa grundläggande
ritningar och förbereda materiallistor för våra kunder samt ha mycket kontakt med arbetsledningen per telefon.
Om du är jaktintresserad finns det möjlighet att delta i jakt.
Det viktigaste för oss är att anställa någon som är duktig på, och intresserad av, trä och som även tycker om att
rycka in där det behövs. Det är en fördel du kommer från träförädlande verksamhet. Du ska gilla att jobba ensam
eller tillsammans i en liten grupp. Du måste vara driven och självgående och ta eget ansvar för ditt arbete samt
vara strukturerad och noggrann.
Svenska i tal och skrift är ett måste för att kunna hantera leverantörs- samt kundkontakter såväl skriftligt som
muntligt. Vi erbjuder ett fritt arbete med eget ansvar.
Tillträde enligt överenskommelse under vinter/vår 2018
Typ av anställning Heltid. Tillsvidare med provanställning 6 månader
Arbetstid Dagtid 0700-1600. Jourtjänstgöring på kraftstation kommer att förekomma.
Löneform . Timpenning. Kollektivavtal finns.
Ansökan senast 15 februari 2018. Vi genomför intervjuer löpande.
Ansökan skriftligt med personligt brev samt CV, gärna med referenser till bruks@bruksbalken.se
Kontakt Magnus Böhn (VD) 0370-303731, magnus.bohn@bruksbalken.se

AB Bruksbalken, Hörle, SE-331 92 Värnamo , 0370 - 30 37 30 , www.bruksbalken.se
https://www.facebook.com/BruksbalkenVarnamo/
Din leverantör av hallar, stallar och stallinredningar

