Er du en erfaren og ﬂink håndverker
innenfor fagfeltene maling, gulv og ﬂis?
Håndverksgruppen er Norges største konsern innen
overﬂatebehandling med over 1000 motiverte ansatte.
Konsernet er representert fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord og har langsiktige avtaler innen rehabilitering og
vedlikehold. I Håndverksgruppen jobber vi målrettet med å
utvikle kompetente fagfolk som leverer håndverk med høy
kvalitet i et givende arbeidsmiljø. Vi fremmer likelønn og
likestilling og ønsker å danne eksempel på en fremtidsrettet
håndverksbedrift gjennom utstrakt arbeid med bærekraft og
seriøsitet.
I Oslo er vi representert ved Regnbuen Malermesterbedrift, og her søker vi nå ﬂere fagfolk som ønsker å jobbe
i et fremtidsrettet miljø hvor vi setter kvalitet og seriøsitet
svært høyt. Vi jobber målrettet med fagopplæring og har satt
oss som mål å være blant de fremste representantene innen
bærekraftig utvikling innen byggebransjen.
Som en av Oslos stolte håndverksbedrifter har vi representert
trygghet både for våre kunder og ikke minst våre ansatte.
Vi jobber derfor målrettet med å utvikle selskapet for
morgendagens krav.
Hvis du er en erfaren håndverkere innenfor nevnte fag som
har lyst til å jobbe i et litt annerledes og fremoverlent selskap
er vi riktig valg for deg. Vi representerer trygghet og kvalitet
og ønsker deg med på laget hvis du er selvstendig, eﬀektiv
og målrettet. Videre må du ha kompetanse tilsvarende norsk
svennebrev og beherske et skandinavisk språk skriftlig og
muntlig.

Du må videre være en lagspiller som liker å lære bort da vi
har mange lærlinger i selskapet, og det er disse som skal
danne ryggraden vår i fremtiden. Sertiﬁkat klasse B er en
fordel.
Vi gir deg plass på Norges beste lag
I tillegg til å bli med på byens best lag, gir vi deg også
muligheten til å representere landslaget av gode
håndverkere. I Håndverksgruppen vil du få gode kollegaer
over hele landet. Kollegaer som ønsker deg velkommen og
som ønsker å spille deg enda bedre. For hos oss blir du med
på noe større. Håndverksgruppen har skapt historie med å
bli et Konsern innenfor Overﬂatebehandling. Men reisen med
å skape historie er så vidt begynt, så du vil også være med
på å skape en stolt historie sammen med alle de kollegaer i
Håndverksgruppen. Vi skal sammen utvikle oss til å bli enda
bedre!

OM OSS
Sammen med Håndverksgruppen er vi stolt av å si vi er
lokalkjent over hele landet, og særlig her i Oslo for oss.
Vi jobber kontinuerlig opp mot våre verdier som er knyttet mot
kundeservice og fagkunnskap. Vi leverer service med smil og er
stolt av håndverksfaget som gir våre kunder verdiøkning på
sine eiendommer. Vårt viktigste verktøy er ikke pensel, rulle
eller tapetkniv, men ansvar og respekt for de bygg og kunder
vi jobber for.

Send en kortfattet søknad, samt CV til:
post@regnbuen.no
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