JOBBA SOM KONSTGRÄSINSTALLATÖR

KSAB Golf Equipment AB är ett växande företag i golfbranschen, med ca 19
anställda och en omsättning på strax över 60 milj. Vi har utökat vår ursprungliga
verksamhet, där vi är marknadsledande i Sverige på att utrusta golfbanor, till att
omfatta entreprenadverksamhet inom bevattning, konstgräs och nätuppsättning
och därigenom breddat målgruppen. Det är främst på dessa nya verksamheter
som vår tillväxt sker just nu. Då vi är ett företag inom säsongsbaserad
verksamhet, är arbetsbelastningen mycket hög under vissa delar av året, lugnare
under andra. Vår företagskultur bygger på kamratlig flexibilitet vad gäller att
”hugga i där och när det behövs” i vissa situationer. Vi har en platt organisation
och öppet klimat.
Vi söker dig som gillar att jobba utomhus
Vi söker folk till vår konstgräsentreprenad. Vi installerar konstgräs i lekparker,
fotbollsplaner, padelbanor mm. Vi är verksamma i huvudsak i Mälardalen, men
till och från även längre bort. Det är ett ibland tufft men givande jobb där man
ser resultatet av sitt arbete direkt. Arbetet består i att få konstgräset på plats,
tillskärning och limning av skarvar, ifyllning av sand mm. Vid projekt som ligger
en bit från Västerås, blir det ibland övernattningar. Eftersom det är ett
säsongsbaserat arbete, jobbar vi ofta långa dagar under den tjälfria perioden,
men kan ofta kompensera med lediga fredagar. I ett lekplatsprojekt jobbar man
vanligtvis två och två, på fotbollsplaner är man ett större gäng. Denna tjänst är
tänkt som en helårsanställning, men med arbetet förlagt under den snöfria
säsongen.
Vem är du?
Du gillar att hugga i och att jobba utomhus och bor i Västerås med omnejd. Du
har körkort (B, manuell växel). Arbetet är ibland tufft men inte värre än att en
människa (tjej eller kille) vid god fysik kan klara av det. Du behöver klara
svenskan så pass att du kan ta instruktioner. Har du ett liv där ett arbete som
konstgräsinstallatör skulle passa, sök tjänsten!
Ansök snarast
Vill du veta mer om jobbet eller om oss? Ring Annette på 021- 102673 eller maila
in din ansökan på annette@ksabgolf.se. Vi har kollektivavtal.

Signalistgatan 9, 721 31 Västerås
Tel: 021-38 11 50
direkt@ksabgolf.se

