Bergteamet AB etablerades 1999 och är alltjämt ett av Skandinaviens största entreprenadföretag inom bergarbeten
underjord. Våra uppdrag omfattar i huvudsak schaktarbeten, bergförstärkning och tunneldrivning. Vi är för närvarande
ca 130 anställda och omsätter ca 310 Mkr. Bergteamet AB ser med tillförsikt på framtiden och behöver nu förstärkning.
Som bergarbetare hos Bergteamet AB kan du arbeta med ett flertal arbetsmoment inom ortdrivning, schaktarbeten och
bergförstärkning.

Bergteamet behöver förstärkning till framtida krävande projekt under jord.
Nu söker vi ett antal bergarbetare för arbete i Sverige
DINA ARBETSUPPGIFTER
Just nu söker vi dig som arbetat som bergarbetare. Vi arbetar i en utmanande miljö, där du som teammedlem
strävar efter en arbetsplats som är säker, stimulerar till delaktighet och att alla känner sig lika värda. Vi lägger
stor vikt vid dina personliga egenskaper, som person är du noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att
arbeta med andra, är tekniskt intresserad och lösningsorienterad. Du är självgående, lugn och stabil och gillar
att jobba i dynamisk miljö, för att nå upp satta produktionsmål.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig som har utbildat dig till bergarbetare, eller har gått andra vägar och skaffat dig den kunskap som
behövs. Maskinförarvana och social kompetens kan man komma långt med. Utbildningar som Heta arbeten,
HLRD, Fallsele, BK008, sprängteknik med mera är meriterande. B-körkort är ett krav och C-körkort är
meriterande
Du anställs i hemmet och placeringsort är i huvudsak inom Sverige och i synnerhet Norr- och Västerbotten och
Mellan Sverige. Du kommer i de flesta fall att arbeta i skift
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-12-20
Skicka din ansökan märkt med Bergarbetare2020 med e-post till: cv@bergteamet.se
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden
har gått ut.
Frågor angående din ansökan besvaras av Isabelle Klingstedt, 072-080 14 43,
isabelle.klingstedt@bergteamet.se
För fackliga frågor kontakta Ulrik Lundström (IF Metall), 070-588 05 98, ulrik.lundström@bergteamet.se

Försäljning av annons- och rekryteringstjänster undanbedes.

