
FJELSØ ALU FACADER SØGER MONTØRER  
til vores afdeling i Odense med arbejdsopgaver på Fyn, Vestsjælland  
og syddanmark. 

Kunne du tænke dig at arbejde på en velfungerende arbejdsplads med en 
god omgangstone og med stor grad af fleksibilitet og frihed under ansvar? 

Trives du med udendørs arbejde og frihed under ansvar? Er du servicemin-
ded og sætter en ære i at levere et flot stykke arbejde? 

Så er du måske én af vores nye montører.

VI TILBYDER:

• Arbejde i en succesfuld og ambitiøs virksomhed i vækst med gode  
muligheder for at opnå både personlig og faglig udvikling

• Løn med pension i følge overenskomst
• Sundhedsforsikring
• En arbejdsplads med gode personaleforhold og gode kolleger
• En uformel omgangstone

ARBEJDSOMRÅDER

• Montage af glas og aluminiums facader, døre og vinduer.
• Montage af beklædningsopgaver i aluminium.
• Alle former for opgaver vedr. vedligehold, reparations- og serviceopgaver 

hos kunder.

VI FORESTILLER OS, AT DU:

• har erfaring med lignende opgaver
• har et imødekommende væsen og et udpræget servicegen, så du repræ-

senterer firmaet på bedste vis
• kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre samt holde flere 

bolde i luften på én gang
• har kørekort til bil
• er vant til at læse tegningsmateriale 

ANSØGNINGSFRIST M.M.:
Ansøgning med eventuelle relevante bilag sendes til montagechef, Morten 
Ottosen på mail: mot@fjelso.dk 

Ansøgningsfrist og tiltrædelse er hurtigst muligt.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til  
Morten Ottosen på 5077 5477.

Fjelsø A/S er aktør indenfor komplette facadeluknings- og stålentrepriser. Med egen produkti-
on, projekt- og montageafdelinger er hvert eneste projekt et stærkt omdrejningspunkt i vores 
hverdag.
Vi beskæftiger ca. 150 dygtige medarbejdere indenfor salg, projekt, produktion, montage og 
administration på vores 5 lokationer i Aalestrup, Esbjerg, Hedensted, Odense og København.
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