
 

        

Medarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Medarbejdere til fiber/el gravning søges til DKTV Anlæg til fiber/el gravning søges til DKTV Anlæg til fiber/el gravning søges til DKTV Anlæg til fiber/el gravning søges til DKTV Anlæg         

Er du vild med at være ude i al slags vejr? Kan du yderligere svare ja til erfaring med at lægge fiberkabler 

og/eller el, skal du ikke tøve med at søge stillingen hos DKTV Anlæg.  

 

Din hverdag Din hverdag Din hverdag Din hverdag     

Du vil blive en del af et team bestående af dygtige fagfolk samt håndfolk, der er vandt til at håndtere flere 

forskellige slags opgaver og maskiner. Du vil skulle bruge meget tid på at køre minigraver, lave skydninger og 

trække rør til opgaver indenfor fibernedlægning og el. I teamet er der en uformel omgangstone med højt til 

loftet, hvor vi er positive og fyldt af god humor. Har du generelt erfaring fra entreprenørbranchen, vil vi 

gerne hører fra dig. Der vil være udgangspunkt fra Ledreborg Alle 118G, 4000 Roskilde, hvor opgaverne vil 

sprede sig udover Øst- og Nordsjælland.     

 

Dine kvalifikationerDine kvalifikationerDine kvalifikationerDine kvalifikationer    

• Du har en bred erfaring fra entreprenørbranchen 

• Du har erfaring med fiberrør og kabler 

• Du har god erfaring i at køre med en minigraver 

• Vi ser gerne du har kurset ”Vejen som arbejdsplads” 

• Du har kørekort og trailerkørekort 

• Du kan bruge It på brugerniveau til at lave arbejdssedler og dokumentere via billeder 

• Du kan arbejde selvstændigt og være motiveret til at gøre en god indsats hver dag  

• Du er stabil og møder til aftalt tid 

    

Vi tilbyderVi tilbyderVi tilbyderVi tilbyder    

• Arbejdskontrakt med god løn, der følger overenskomsten 

• Løn i forhold til erfaring og kvalifikationer 

• Dit eget kvalitetsværktøj og arbejdstøj 

• Gode arbejdsforhold med pension, sundhedsforsikring og feriepenge m.m. 

 

    

AnsøgningAnsøgningAnsøgningAnsøgning    

Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt. Har du spørgsmål kan du kontakte    Quincy på tlf/sms 

40 45 65 27 eller send din ansøgning til dktvanlaeg@danskkabeltv.dk. Vi holder løbende samtaler, så send 

allerede din ansøgning i dag.  

 

 


