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JOBBA HOS OSS

FALLSKYDDSMONTÖR/SPECIALIST VÄSTRA GÖTALAND

Safety Respect AB levererar fallskyddslösningar till byggarbetsplatser runt om i landet. Vi erbjuder även montage på 
plats och det är där vi behöver dig.

Du kommer att arbeta i ett 2-mannalag ute hos våra kunder och montera våra produkter och lösningar. Arbetsmiljön är 
till största delen byggarbetsplatser i Västra Götaland men resor inom övriga landet kan förekomma.

Du är en trygg, händig, serviceinriktad och pålitlig person med positiv attityd som inte är rädd för höjder och vill arbeta 
utomhus i ur och skur. Arbetet är delvis självständigt och innebär en hel del problemlösning på plats. I rollen som spe-
cialist ska du vara kunden behjälplig med projektering inför nya beställningar, eller vid tilläggsbeställningar på plats mm.

Erfarenheter som kan vara meriterande är jobb inom byggbranschen, ställningsbygge, praktiskt arbete på tak mm.

Vilja, flexibilitet och ansvarstagande är dock egenskaper vi värdesätter högre än formella.

Direkta krav är körkort B, samt mycket god svenska i tal och skrift.

Företaget erbjuder relevanta utbildningar, konkurrenskraftig lön efter erfarenhet, samt möjlighet att utvecklas inom ett 
ambitiöst företag under stark tillväxt.

Ansökan och frågor kring tjänsten ställs direkt till

Dietmar Funkenberg 070-680 70 51

Maila din ansökan till: dietmar@safetyrespect.se

SafetyRespect är en fallskyddsspecialist 
som utvecklar, tillverkar och marknadsför 
fallskyddslösningar till byggbranschen. 
Drivkraften är att skydda liv på byg-
garbetsplatser. Som specialister inom 
fallskydd är vi tidigt med i byggproces-
sen och hjälper kunden att lösa fall-
skyddssituationer som kan uppstå. 
Fallskyddsprodukterna tillverkas i hu-
vudsak i egen modern fabrik. Vi erbjuder 
försäljning, uthyrning och montage av 
våra fallskyddslösningar med service 
och logistik via egna depåer. Med stort 
engagemang och hög kompetens står 
vi nära våra kunder och skapar högsta 
säkerhet med bästa totalekonomi.
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