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Maler                 Søger du! De bedste kollegaer, frihed under ansvar, trivsel på arbejdspladsen så se lige 
her… 
 
Vi er en moderne arbejdsplads, som sætter medarbejderen i højsædet. Som medarbejder hos 
Snedkermester Arne Pedersen bliver du en del af en veletableret virksomhed i konstant udvikling der 
har trivsel øverst på agendaen. 
 
Vi udfører bl.a. rigtig mange maleropgaver for: 

• Almene boligorganisationer/flyttelejligheder 
• Diverse vedligeholdelsesopgaver 
• Private udlejningsselskaber 
• Erhvervskunder 

Hvad forventer vi IKKE : 

• Vi forventer ikke, superkræfter 

• Vi kan ikke tage dig med på en unik rejse, der må du kontakte et rejsebureau 

• Vi forventer ikke, at du er både nyuddannet, 20 år har 30 års erfaring, og har voksne børn 

• Vi forventer ikke, at du til enhver tid prioriterer dit arbejde over dit privatliv 
 

Vi forventer: 
Er du er en positiv og dygtig maler  
Du er garant for kvalitetsløsninger til kunderne, og kundepleje ikke er fremmedord. 
Kan du nikke genkendende til ovenstående, så er det dig vi søger. 
Send din ansøgning med et par ord om dig selv via Jobindex. 
Alle henvendelser behandles fortroligt jf. gældende lovgivning. 
 
Vi indkalder til samtaler løbende, så send din ansøgning snarest muligt. 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pia Gregersen på  
tlf.: 43 61 27 75 
 

Vi arbejder målrettet med FN’s verdensmål, samt Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) og dette er en stor del 
af vores daglige arbejde.  

Medarbejder trivsel undersøgelsen 2020 ligger helt i top. Vi havde stor vækst i 2020, og det fortsætter i 
2021. 

Der tilbydes løn efter kvalifikationer, pension med sundhedsforsikring samt bil.  

Vi ser frem til at høre fra dig. 
Send din ansøgning via Jobindex med et par ord om dig selv  
 
Besøg Arne Pedersens hjemmeside og se mere om firmaet på: www.arnepedersen.dk  
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