
ERFAREN MASKINFØRER SØGES TIL
LIEBHERR R926 GRAVEMASKINE 

JOB I  HM

Vil  du være med t i l  at  f lytte Himmelbjerget    

Minimum 2 års erfaring inden for branchen 

Erfaring i Trimble GPS, og rotortilt

Du har erfaring med at køre en gravemaskine 

Du er fleksibel i forhold til geografi    

Du er klar til at give et ekstra nap, når det gælder

Du er engageret, motiveret og har et godt humør

Du er god til at kommunikere

VI FORVENTER AF DIG                                      

 
            

HM Entreprenør A/S   I   Or ionvej  10  I   8700 Horsens  I   Tlf .  75 66 18 22  I   Besøg os onl ine på hm-as.dk

HM Entreprenør A/S blev st i f tet  i  1971 af  Henning Mathiassen og blev
overtaget i  2008 af  Michael  Mortensen.  Ved overtagelsen i  2008 var
der 40 medarbejdere -  i  dag er  v i  90 medarbejdere.  HM Entreprenørs
kerneområder er  jord,  k loak,  beton og belægning.  Vore kunder er
offent l ige,  kommunale ,  forsyningsselskaber ,  hovedentreprenør og
private v irksomheder.  Vi  arbejder  i  hele Danmark og følger  vore
kunder t i l  både Sver ige og Tyskland.   

HM Koncernen t i lbyder total løsninger inden for  entreprenørarbejde,
råstoffer  og genbrug.  En væsentl ig faktor  for  vores vækst er ,  at  v i  tør
udfordre,  hvad der er  mul igt  i  branchen,  v i  leverer  kval i tet  og er
ordholdende.  Vi  involverer  vores dygt ige og kompetente
medarbejdere,  og arbejdsglæde er  al t id på dagsordenen.

Læs mere om HM Entreprenør A/S på vores hjemmeside hm-as.dk                

DU TILBYDES   
En virksomhed i  vækst ,  hvor hverdagen er  præget
af forandring og deadl ines.  En uformel
organisat ion med plads t i l  udvikl ing og hvor der
er  mul ighed for  at  præge din egen arbejdsdag.  
Et  godt og sikkert  arbejdsmil jø med godt
kammeratskab og mange sociale arrangementer.
Løn efter  kval i f ikat ioner ,  pension og
sundhedsforsikr ing.  
 
SÅDAN GØR DU   
Vi  ønsker st i l l ingen besat snarest ,  og al le
ansøgninger behandles løbende.  Send din
ansøgning og CV,  på mai l  t i l  job@hm-as.dk
mærket "Gravemaskine"

Ønsker du yderl igere informationer om st i l l ingen,
er  du velkommen t i l  at  kontakte 
Kasper Lægdsmand Lauri tsen på 
telefon 41 75 08 00.  
                                                                                    
                                                                                    
         


