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Er du tømrer, elsker dit håndværk og brænder for det sunde indeklima? Så har vi jobbet til dig!  
 
Vi søger 1 tømrer med stor kærlighed til det gode tømrerarbejde, som har lyst til at skifte spor til 
montagearbejde og være med på Acrimo’s nye spændende rejse med et nyt team og ambitiøse mål for 
fremtiden.  
  
Acrimo er en dansk veletableret og succesfuld virksomhed med fokus på grønt byggeri og sundt indeklima. 
Vi udvikler, producerer og servicerer kvalitetsløsninger indenfor solafskærmning (markiser, screens, 
pergolaer) og leverer nogle af markedets bedste løsninger.  
 
Vi har netop gennemgået et generationsskifte og oplever stor vækst både i vores produktion og 
serviceafdeling. Derfor ønsker vi at udvide vores unge montageteam med 1 tømrer til ansættelse hurtigst 
muligt, i vores afdeling i Skanderborg.  
 
Mere om jobbet 
Som montør i Acrimo får du brug for mange forskellige kasketter. Du kommer til at indgå i et ungt og 
dygtigt montageteam og får en alsidig hverdag med mulighed for at anvende din udvidede værktøjskasse, 
dine kreative evner og gode sans for kundeservice.  
 
Du kommer til at spille en hovedrolle i nye projekter fra start til slut i tæt samarbejde med vores salgs- og 
produktionsafdeling.  
 
Overfor vores underentreprenører og øvrige samarbejdspartnere, bliver du vores ansigt udadtil og vil 
fremstå som det gode eksempel på, hvordan opgaverne løses optimalt, så de altid lever op til vores høje 
standarder. 
 
Herud over vil din hverdag blive fyldt op med: 
 

• Opmåling og opsætning/montage af nye kvalitets-solafskærmnings-løsninger (indvendig og 
udvendig) hos private og erhvervskunder, herunder også hoteller, restauranter og cafeer. 

• Fejlsøgning, reparation og service af eksisterende solafskærmningsløsninger. 

• Selvstændigt arbejde så vel som i makkerpar – afhængig af opgaverne og kunderne.  
 
 
Hvem er du? 
Vi vægter kvalitets- og ansvarsbevidsthed samt selvdisciplin højt og forventer, at du formår at holde fokus 
på dette i dagligdagen. Samtidig er det vigtigt for os, at du er serviceminded, har et positivt gemyt og elsker 
den gode dialog med kunderne.  
 
Vi søger uddannede tømrere, der kan bevare overblikket og har en kreativ indstilling til at få løst opgaverne 
på den bedste måde – også når de en gang imellem driller. Kort sagt, forventer vi meget af dig, men håber 
at du – ligesom os – synes at jobbet er sjovest, når man bliver udfordret en gang imellem. 
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Herud over håber vi også at: 

• Du har interesse for grønt byggeri og sundt indeklima. 

• Du er en teamplayer og holder fokus på opgaven. 

• Du har en naturlig autoritet og kan begå dig i forskellige miljøer. 

• Du er vant til kundekontakt og kan lide det. 

• Du ikke ryger. 
 

Vi tilbyder: 

• En fuldtidsstilling med mulighed for ”Timebank”. 

• En konkurrencedygtig løn. 

• Bil og værktøj. 

• En stilling med alsidige arbejdsopgaver, som du selv kan sætte dit præg på. 

• Produkttræning samt oplæring i opmåling, montage og service. 

• En ambitiøs og succesfuld arbejdsplads med en flad organisationsstruktur, hvor alle har mulighed 
for at blive hørt. 

• Gode muligheder for personlig udvikling, f.eks. karriereskift til andre afdelinger.  

• Et ungdommeligt arbejdsmiljø med en god tone, hvor vi trives med at løfte i flok.  

• Flere årlige sociale arrangementer.  
 
Er du interesseret? 
Så skriv en kort ansøgning og vedhæft dit CV via mail til jap@acrimo.dk . Har du brug for at vide mere om 
jobbet, er du velkommen til at ringe til montageleder, Jacob Pade på telefon 24 94 67 61. 
 
Vi har travlt og ønsker at besætte stillingerne så hurtigt som muligt, men vi venter dog også gerne på de 
rigtige kolleger. Vi gennemgår ansøgningerne og indkalder til samtale løbende, så tøv ikke med at kontakte 
os. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Læs om Acrimo A/S og vores løsninger på www.acrimo.dk 
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