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KØKKENMONTØR SØGES 
Dygtig snedker søges til køkkenfremstilling og montering 
 

VI HAR TRAVLT 

En positiv udfordring har ramt os. Vi har meget at se til og derfor har vi straks brug for en medarbejder til vores køkkenproduktion, både 

på fabrikken hos os i Sønderborg, men også i ”marken” hos vores kunder, hvor vi løser mange slags monteringsopgaver.  

 

DINE OPGAVER  

• Som vores nye kollega skal du være indstillet på, at dine opgaver er af selvstændig og fleksibel karakter.  

• Du skal være faglig dygtig og på egen hånd kunne udføre både planlagte og uforudsete opgaver.  

• Det er vigtigt for os, at du er serviceminded, venlig og imødekommende.  

• Kundens tilfredshed er i højsæde hos os og du skal varetage denne politik med loyalitet og stor forståelse.  

 

ANDERLEDES SPÆNDENDE MULIGHEDER FOR DIG  

Du har selvfølgelig kørekort og har du lyst til at løse monteringsopgaver i udlandet, så vil det også være en mulighed for dig. I så fald, skal 

du være indstillet på at være i udlandet over enkelte dage i træk.  

 

DINE KOLLEGAER 

Du vil blive en del af et helstøbt køkkenteam, som tager vare på hinandens ve og vel. Der er sparring og vi taler sammen på kryds og tværs 

i organisationen. Du vil således opleve at få hjælp fra alle dine kollegaer, når du har brug for det. Samme kollegiale holdning forventer vi 

selvfølgelig også af dig og er du til latter og har glimt i øjet, så passer du perfekt ind i vores kreds. 

 

ER DET NOGET FOR DIG?  

Hvis ovenstående er noget for dig, så vil vi meget gerne høre fra dig så hurtig som muligt. Vi vil gerne ansætte straks, men det er afgørende 

for os at finde den helt rigtige person.  

 

KONTAKT HOS 

Du kan få flere oplysninger til stillingen ved at kontakte vores produktionsleder, Bent Frøhlich. Send os nogle ord om dig eller giv os et 

opkald. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

HENVENDELSE RETTES TIL: 
Bent Frøhlich 

Mail: bent@sonderborg-kokken.dk 

Tlf. +45 29 45 24 50 
 

ANSÆTTELSE: Så hurtig som muligt.  

LØN OG ANDRE KONDITIONER: Taler vi om under evt. samtale.  

 

Vi bekræfter modtagelsen af din ansøgning og giver dig nærmere besked herefter. 
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