Vi BEHÖVER DIG !
Vi står i startgroparna för många spännande projekt och behöver därför bli fler.
Till Katrineholm söker vi

FLERA VENTILATIONSMONTÖRER
med anställning inom entreprenad ett varierande, viktigt och utvecklande jobb!
Vi söker dig med eget driv. Vi ser gärna att du är handlingskraftig , initiativtagande ,
engagerad och serviceinriktad. Kundkontakter är en stor del i jobbet så ett trevligt
bemötande ser vi som en självklarhet.
Du kommer jobba med entreprenader och utföra installation och montering av
ventilationsanläggningar självständigt eller i team , ledd av projektledare .

Om Vesam
Huvudkontor finns i Katrineholm, samt en
filial i Löddeköpinge.
I Katrineholm med omkrets driver vi
entreprenader inom ventilation, kyla,
automation. Ofta jobbar vi utifrån
förfrågningsunderlag, men söker också
aktivt kunder för möjligheten utforma
egna lösningar,
med fokus på miljö- och energibesparing.
Våra kunder är fastighetsägare eller andra
entreprenörer.
Vi utför också serviceuppdrag med många
avtalskunder. Vesam har certifikat för att
utföra kylarbeten och OVK
I verksamhetsområde från Skåne till
Dalarna är vi verksamma som
systemintegratör
inom automation för fastighet och VA.

System
Vi arbetar enligt ISO 9001, ISO 14001

Kunskapskrav
❖ Grundläggande tekniska kunskaper om funktioner inom ventilation, värme, kyla,
el, brand, styr
❖ B-körkort är ett krav.

Välkommen med din ansökan
Så snart som möjligt, senast 15 februari 2018
Frågor besvaras av Stig Högnäs , 0706 25 86 48
Skickas till
❖ info@vesam.se
❖ Alternativt till Vesam AB
Kungsgatan 10
641 30 Katrineholm
0150 48 73 00

Här väntar vi med spänning på din ansökan !

Om Vesamgroup
Vesam ingår i företagsgruppen
Vesamgroup tillsammans med Ebes
Ventilation i Västerås och Elservice i
Hallsberg. Vesamgroup bolagen är
samtliga familjeägda företag , av
familjen Högnäs
Vesamgroup designar och installerar
många typer av energisystem
fastighet och industri. Målgrupp är
kunden med höga miljö- och
energimål.
Vesamgroup levererar helt kompletta
system inom både inneklimat – el och
automation, samt VVS-entreprenader
med tillhörande byggarbeten.
Verksamhetsområde är södra- och
mellersta Sverige

