
Anlægsgartner
Brolægger

Kloakmester

VI KIGGER EFTER ANLÆGSGARTNERE, RØRLÆG-
GERE, ANLÆGSSTRUKTØRER EL. KLOAKMESTRE 
TIL FIRMAETS AFD. I AALBORG OG AARHUS
Har du erfaring med  kloakeringsarbejder ?  
Arbejder du selvstændigt, ansvarsbevidst og er du serviceminded?
Hvis ja vil vi meget gerne høre fra dig. 

Hos Buus kan du blive en del af en voksende virksomhed, der vil være markedsleder og som godt ved, man  
kun bliver det ved hjælp af dygtige og engagerede medarbejdere.

Vi er inde i en spændende udvikling, og vi har brug for, at du har håndværket i orden, har lyst til udvikling og  
har lyst til at bidrage til fællesskabet i virksomheden.

Hos os vil du opleve et væld af varierede og spændende opgaver. Du vil også opleve, at vi ønsker at være  
med på beat’et i udviklingen.

Hos os er kunden i centrum i vores opgaver. Altid! Vores kunder og samarbejdspartnere skal mærke, at vi vil  
være en usædvanlig god leverandør og partner. Du vil blive vores ambassadør i marken, og vi vægter dine  
evner til både at løse opgaver og være en god kollega højt

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:
Aalborg afd. v. kloakmester Brian Østergarrd 91230876 el. boe@buus-ag.dk
Aarhus afd. v kloakmester Morten Gjedsted 30920259 el. mg@buus-ag.dk

Send din ansøgning og cv som pdf til en af ovennævnte
Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger behandles løbende

Buus er en ambitiøs og bæredygtig anlægsgartnervirksomhed med 30 års erfaring. Vi gør landets byer, arbejdspladser og hjem grønnere og  

løser komplekse anlægsopgaver med nyeste teknologi, udstyr og viden. Vi leverer alt indenfor professionelt anlægsgartnerarbejde - både  

til private kunder, kommuner og offentlige institutioner samt erhvervsvirksomheder. Vi skaber alt fra unikke haverum til nogle af branchens  

største og meste komplekse opgaver, og vi udfører alle typer af anlægsopgaver, kloakarbejde, entrepriser, klimaindsatser, rådgivning mv. Vi  

løser opgaver i hele landet og kvaliteten i arbejdet og kundens oplevelse er vores kendetegn. Vi har nogle af branchens mest kompetente  

og mest engagerede medarbejdere og vi beskæftiger ca 150 ansatte i vores afdelinger i Aarhus og Aalborg.
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