
K.G. Hansen & Sønner a/s er en solid byggevirksomhed, der udfører nybyggeri og renovering i hoved-  
og totalentrepriser. Vi har bygget siden 1910 og beskæftiger i dag mere end 130 medarbejdere.

Har du lyst til en hverdag, med skeen i egen hånd og hvor der er højt til loftet? Vil 
du gerne skabe bygninger du med stolthed kan vise frem? Så er det måske dig der 
skal være vores næste murerlærling.

KG Hansen i Grindsted, søger murerlærlinge til vores egenproduktion, som primært 
arbejder på nybyggeri og renovering i rollen som hoved- eller totalentreprenør.

Din arbejdsdag vil gå med:
 afvekslende opgaver indenfor nybyggeri

 murerarbejde

 renoveringsarbejde

 flise- og klinkearbejde

 vandskuring

 - og mange flere spændende og udfordrende opgaver

 

Dig:
Du brænder for faget og har en række personlige kvaliteter, der gør dig til en god  
kollega.

Vi forestiller os, at du:

 kan li’ at arbejde i sjak – uanset vind og vejr

 er villig til at lære nyt og er stolt af dit fag

 er udadvendt og har et godt humør

 er omhyggelig og engageret 

 er mødestabil 

Udvikl dig sammen med os
Vi tilbyder en ca. 4-årig læreplads (alt efter hvornår du starter) i en hverdag med 
afvekslende opgaver kombineret med skoleophold, hvor du får en masse teoretisk og 
praktisk viden.

Du vil opleve en arbejdsplads, hvor respekt, ansvarlighed og høj faglighed er 
kerneværdierne. Det er sådan, vi sikrer glade medarbejdere og kunder. Du vil også 
opleve at blive støttet i din udvikling og er du af den rette støbning, vil vi måske kunne 
fortsætte vores samarbejde efter endt læretid.

Interesseret?
Send din ansøgning eller endnu bedre giv os et kald snarest muligt. Vi står også klar 
hvis du har spørgsmål til uddannelsen – du kan kontakte: 

Jens Medum Jacobsen Christian Majgaard Knudsen

T: 23 34 04 56   T: 30 16 96 92

M: jmj@kgh.dk   M: cmk@kgh.dk

Alle henvendelser behandles fortroligt og vil blive behandlet løbende.

Murerlærling

kgh.dk


