
OCK Anlæg søger en 

struktør/brolægger eller grå 
anlægsgartner 

Vi udfører anlægsopgaver af enhver art og af alle størrelser både for private og 
erhverv. Vi er inde i en spændende udvikling med stigende aktiviteter og har 

derfor brug for flere dygtige hænder.  

Så hvis du er brolægger, anlægsstruktør eller grå anlægsgartner, så grib straks 
telefonen og giv os et kald på tlf. 31 33 44 52 eller skriv til: 

sb@udviklingsvejen.dk  

Vi er et team, der er stolte af vores håndværk og som du kan blive en del af. Hvis 
du er frisk på en travl hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt – så er det dig, 

vi har brug for. 

Stillingsbeskrivelse: 

 Udføre alle former for anlægs- og jordarbejde 
 Etablering af f.eks. indkørsler, parkeringsarealer og fortove 

 Mindre kloakeringsopgaver lige fra renovering til separering 
 Kundekontakt 

Personlige egenskaber: 

 Du er stolt af dit håndværk 
 Du er fleksibel og imødekommende 

 Du er robust 
 Du har praktisk erfaring og kan lide at arbejde selvstændigt 

 Du vægter højt at levere kvalitet 
 Du kan tale med alle typer af mennesker 
 Du kan lide at være udendørs – uanset vejret 

Vi tilbyder: 

En fuldtidsstilling på 37 timer – mandag til fredag og med primær start kl. 7.00, 
men med fleksible arbejdstider. 

Løn efter kvalifikationer, pensionsordning og sundhedspakke. 

Du får stillet bil til rådighed og skal være i besiddelse af kørekort og gerne BE 

Du kan regne med en god og uhøjtidelig arbejdsplads hvor der er højt til loftet og 
hvor du bliver en del af et godt og sammentømret team 

Interesseret… 

mailto:sb@udviklingsvejen.dk


Så send din ansøgning senest d. 29. januar 2021 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Susanne Bech tlf. 31 33 
44 52 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kørekort: 

B (Almindelig bil), 

 


