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Du tilbydes
• Attraktiv løn og ansættelsesforhold for den rette kandidat
• Engagerede kollegaer
• En hverdag med stor selvbestemmelse
• Ansættelse i en virksomhed, som er en af de førende i branchen
• En arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og udvikles fagligt
• En virksomhed, hvor det er afgørende, at alle føler stolthed og 

glæde ved at være en del af den

Spørgsmål og ansøgning
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan stilles til Michael Larsen på 
telefon  24 24 83 91 eller på mail ml@davnordic.dk.

Send venligst ansøgningen til medarbejder@davnordic.dk eller søg via 
Jobindex. Vi glæder os til at høre fra dig!

Der vil løbende blive afholdt samtaler indtil stillingen er besat. 
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Har du lyst til at vide mere om hvad vi laver - klik her

Om DAV NORDIC A/S

DAV NORDIC A/S med hovedsæde i Silkeborg og afdeling i Bjæver-
skov, har mere end 90 års erfaring og er i dag markedsleder inden for 
trafiksikkerhed og støjreducerende løsninger i Danmark. Derudover 
har virksomheden en stor masteafdeling og senest har man specialis-
eret sig inden for stål til byggeriet. Virksomheden er 100% danskejet 
virksomhed som indgår sammen med 8 andre danske selskaber i en 
privatejet koncern. Selskaberne har det til fælles, at de udvikler/pro-
ducerer noget af det ypperste inden for deres felt. De er kendetegnet 
ved høj leveringssikkerhed, kvalitet og design. DAV NORDIC har lige-
ledes et datterselskab i Sverige.

Har du hænderne rigtigt skruet på, og kunne du tænke dig at være med til at 
gøre trafiksikkerheden på de danske veje optimal? Trives du med en alsidig 
hverdag, hvor der køres ud til forskelligartede opgaver og destinationer? Så er 
du den person, vi søger til et spændende job som montør.

Om jobbet
DAV NORDIC søger en montør til afdelingen i Bjæverskov ved køge. Still-
ingen som montør hos DAV NORDIC indbefatter stor variation i hverdagen 
og omfatter montage af alle virksomhedens produkter. Hovedprodukterne 
er autoværn og støjskærme. Du vil have mødested i Bjæverskov, hvorefter 
lastbilen pakkes med de nødvendige materialer og reservedele. Derefter er 
du og din kollega klar til at køre ud til opgaverne på Sjælland.

Stillingen er på daghold og med en 4 dages arbejdsuge som udgangspunkt.

Om dig
Du har evt. erfaring fra entreprenør- eller vejbranchen eller en anden in-
dgangsvinkel evt. med en baggrund som montør fra andet branche f.eks. 
smed eller lignende. Det afgørende er, at hænderne er skruet rigtigt på, at 
du har et højt drive samt at du er ansvars-bevidst.

• Du er fleksibel både med arbejdsopgaver og tid
• Du kan bevare overblikket – også når der er travlt
• Du har et godt håndelag
• Du sætter en ære i at levere et godt stykke kvalitetsarbejde
• Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med etabler-

ing af vejafspærringer.

Det vil være en fordel, hvis du er i besiddelse af følgende:

• Førerbevis kategori B+C+CE
• Krancertifikat kategori D (en fordel, men ikke et krav)
• Vej-EU (VSA) trin 1 el 1+2 (en fordel, men ikke et krav)
• Pas På På banen (en fordel, men ikke et krav)
• Truckcertifikat (en fordel, men ikke et krav).

Montør med høj arbejdsmoral til montagesjak  
DAV NORDIC A/S - Bjæverskov ved Køge 
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