Mälarvillan AB bedriver verksamhet i Mälardalen och har sitt säte i Västerås. Vi ritar, konstruerar
och tillverkar villor, fritidshus, kommersiella lokaler, radhus, parhus m.m. Våra kunder är både
privatkunder och byggföretag/partners i Mälardalen med omnejd. Huvudkontorets placering
är i Västerås med säljkontor i Eskilstuna och Örebro och produktionen finns i Surahammar. Vi är
i dagsläget ca 30 anställda. Läs gärna mer om oss på www.malarvillan.se

Snickare / Blockspikare
till Mälarvillan
Mälarvillan är vår regions största husleverantör med lokal tillverkning, och vi fortsätter att växa. Vi har tillverkat hus sedan 1994.
Då vi har en stor efterfrågan och en bra orderingång så ser vi nu ett behov utav att utöka antalet Snickare / Blockspikare till vår produktion
i Surahammar. Vi söker därför efter personal för
provanställning som kan mynna ut i en tillsvidareanställning. Vi söker även efter personal som vi
behöver visstidsanställa under våren.
Vi söker dig som:
Har en utbildning eller erfarenhet, gärna flerårig
från husproduktion eller byggnation.

Om du idag har en arbetsledande ställning så ser
vi det som en merit.
Att vara lyhörd, positiv och samarbetsvillig är viktiga punkter för att tillsammans leverera hus av
toppkvalité och ge kunderna ett hem de längtat
efter.
Vi erbjuder dig ett utmanande arbete i en positiv
miljö, omgiven av kollegor med stor kompetens.
Vi är ett växande och lönsamt företag med entreprenörsanda och stora ambitioner för framtiden.
Företaget har korta beslutsvägar, många nöjda
kunder, trevliga medarbetare och jobbar på en

spännande marknad med många möjligheter.

Genom ett stort engagemang skapar du rätt förutsättningar för att du och dina kollegor ska kunna leverera, fortsätta utvecklas och överträffa våra
mål. Ditt engagemang smittar av sig på dina kollegor. Vi ser gärna att du har:

Låter detta intressant för dig?

-

Tidigare kunskap från hustillverkning/		
byggnation.

-

Kunskap inom ritningsläsning.

Mälarvillan AB
Sjöhagsvägen 6
721 32 Västerås

-

Erfarenhet av maskiner och utrustning.

-

God insyn i kvalitetsarbete.

-

Truck/lastmaskins/travers utbildning

Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande. Din ansökan skickar du till:
malin.hammarstrom@malarvillan.se eller

Har du frågor?
Välkommen att ringa
Produktionschef Lena Henriksson
070-7138098

www.malarvillan.se

