
Hegnsmontører søges til en af 
Danmarks stærkeste hegnsleverandører
– Vi søger lige nu til vores afdeling Nordjylland! 
Kan du lide at omsætte dine kræfter til flotte resultater, og har du lyst til at være en del af veletableret hegnsfirma i en 
rivende udvikling?  Vi søger lige nu til vores Team i afdeling Nordjylland. 

Hos PIT Hegn A/S har vi opsat kilometervis af hegn i hele Danmark – alt sammen løsninger vi er stolte af. 
Du vil blive en del af et fantastisk fleksibelt team af montører med gode muligheder for at være med til at 
videreudvikle vores afdelinger og løsninger, som vores kunder efterspørger. 

Om jobbet: Hos PIT Hegn A/S leverer vi alle typer af hegns- og portløsninger: industri, privat og landbrug, 
og du vil være med til at levere, montere og udvikle løsninger til vores kunder.  Arbejdet er fysisk. Vi møder 
på et af firmaets adresser eller direkte hos kunden, og når “leddet er lukket”, vender vi retur til hjemmet 
eller firmaadressen.

Arbejdstid: Fuld tid: 37 timer om ugen

Vores forventninger til dig:
• Kørekort min. kat. B, gerne B+, C og E
• Helst en landbrugs- eller håndværksmæssig baggrund
• Gerne tidligere erfaring med hegnsarbejde
• Du ved, hvad den gode kundeoplevelse betyder
• Du trives med at arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og under åben himmel
• Du har lyst til at være en del af et stærkt, engageret PIT Hegn team 

Har du arbejdet med hegn tidligere, er det en fordel men ikke et krav. 
Er du en stjerne til at håndtere en minigraver, Weidemann og/eller en Bobcat, 
r du et skridt i den rigtige retning. Vigtigst er det, at du har ja-hatten på og er forandringsvillig.

Vi tilbyder dig:
• Frihed under ansvar
• Nødvendig oplæring – sidemandsoplæring
• Løn jf. lokalaftale samt pension og sundhedsordning

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Afdelingsleder Martin Risager på telefon 4074 6803.
Vi afholder løbende samtaler, også inden ansøgningsfristens udløb, 
så hold dig ikke tilbage.

Ansøgning sendes senest den. 18. juni 2021
PIT Hegn A/S, Brendgårdvej 2 A - Ydby, 7760 Hurup, Thy
Mail: martin@pithegn.dk Telefon: 4074 6803

Ring på telefon 4074 6803,  hvis du vil vide mere!  

Læs mere på www.pithegn.dk 
og www.byggepladshegn.dk

Skal du med på holdet som
PIT HEGN MONTØR?


