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Vi søger en dygtig murer
- Er du vores næste kollega?

HK Byg Entreprise A/S er en entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hoved- og totalentreprise i 
og omkring hovedstaden. Vi udfører renovering, ombygning og nybyg af bolig- eller erhvervslejemål, 
men står desuden også for den løbende håndværksmæssige drift og vedligeholdelse.

HK Byg Entreprise A/S søger en engageret og dygtig murer. Du vil indgå som en del af vores 
serviceteam, hvor du i fællesskab med vores øvrige murer vil stå for den løbende vedligeholdelse 
af en række udlejningsboliger i og omkring nordvest i København. En stor del af opgaverne vil være 
mindre reparationer, udbedrings- og udskiftningsopgaver samt klargøring af lejligheder i forbindelse 
med � ytning. Da arbejdet foregår i og omkring private hjem, er det vigtigt at du forstår at rydde pænt 
op efter arbejdet er afsluttet.

Vi søger en dygtig murer

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a., men ikke 
begrænset til:

+ Flisearbejde

+ Renovering af badeværelse / køkken

+ Diverse reparationer

+ Facaderenovering

+ Opfølgning på sager

+ Reparationer af murværk

+ Støbning af dæk, slidlag og afretningslag

Du skal være struktureret og kunne 
planlægge dine egne arbejdsopgaver så alle 
opgaver bliver færdiggjort til den aftalte tid. 
Du vil typisk arbejde i folks private hjem, 
samt erhvervsejendomme hvor vi har vores 
faste kunder, og det er derfor væsentligt, at 
du er udadvendt, serviceminded og forstår 
at kommunikere med beboerne. Du skal have 
en positiv indstilling til tingene og være klar 
på at tage ad-hoc opgaver i travle perioder. 
Du skal have erfaring med servicearbejde og 
være grundig i din udførsel.

Din pro� l
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Ønsker du at høre nærmere omkring stillingen kan du kontakte Dennis Schou på tlf.: 
2684 8102 eller mail: ds@hk-byg.dk.

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt

Alle ansøgninger skal sendes til job@hk-byg.dk med teksten ”murer” i emnefeltet.


