
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Montørmedhjælpere med gåpåmod og lyst til at lære. 

Hos Profil Markiser har vi fart på og vi leder lige nu efter dygtige 
montørmedhjælpere til markisesæsonen 2018.  

Vi leder efter dig som har det helt rigtige gåpåmod og en god forståelse for 
håndværk. 

Det er ikke et krav, at du har erfaring med montering af solafskærmning eller er 
fagligt udlært, men du skal sætte en ære i at levere et toptjekket stykke arbejde i 
forbindelse med montering af markiser, parasoller, læhegn og screen. 

Jobbet som montørmedhjælper byder på et væld af forskellige opgaver, produkter, 
sager og situationer, hvorfor to dage ikke er ens. Du vil som montørmedhjælper 
køre med en erfaren montør på Sjælland, hvor du skal hjælpe med montering og 
installering. Du vil typisk skulle møde på vores adresse i Lynge eller du vil kunne 
blive samlet op af den bil du skal køre med såfremt køreplanen passer. 

 

Kvalifikationer 

Du skal ikke nødvendigvis være faglært, men er du uddannet tømrer, smed eller lignende er det en 
fordel. 

Du skal have en skarp forståelse for det gode håndværk og være yderst kvalitetsbevidst. 

Du skal i samarbejde med vores øvrige markisemontører levere og montere markiser og 
solafskærmning på Sjælland. Derfor skal du have en god fysik, da der løftes og bæres en del. 

Du skal være noget af en teamplayer, servicemindet og smilende, da du i det daglige vil have 
direkte kundekontakt med vores mange kunder. 

Du skal proaktivt kunne tage ansvar og se løsninger fremfor problemer – også når det regner ;) 

 



Vi forventer selvfølgelig også at du… 

• Har gode danskkundskaber (kan både læse og skrive dansk) 

• Har kørekort B 

• Er mødestabil (Vi starter dagen kl. 7) 

• Er villig til at give den en ekstra skalle i travle perioder (marts-juni) 

• Er noget af et ordensmenneske 

• Har en ren straffeattest 
 

 

Om Profil Markiser 

Profil Markiser er førende indenfor geniale uderumsløsninger henvendt den kvalitetsbevidste 
forbruger. Vi er en familievirksomhed i to generationer med lager og produktion i Lynge. Hos Profil 
Markiser går vi aldrig på kompromis med hverken produktion eller montering, da vi udelukkende 
ønsker at levere kvalitetsprodukter og en enestående service til vores kunder. Mange af vores 
medarbejdere har været ansat i mange år, hvilket sikrer en høj kvalitetskontrol af alle vores 
produkter. Vores erfarne montører sørger for at markiserne blive monteret ansvarligt og at 
slutproduktet leveres korrekt – og altid med et smil. 

 

Sådan ser dine arbejdsforhold ud… 

Vi tilbyder et job i en velfungerende og spændende produkt- og servicevirksomhed med 15 
medarbejdere.  

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen. 
Arbejdstiden er mandag – torsdag fra kl. 7:00-15:30 og fredag fra kl. 7:00-13:30.  
Overarbejde kan forekomme i travle perioder og i vores højsæson. 

Vi giver løn efter kvalifikationer og ser gerne at du starter så hurtigt som muligt. 

 

Skal du være med? 

Har ovenstående fanget din interesse, så send en kort ansøgning samt CV til Nicoline Durup på 
ndu@profilmarkiser.dk  

Ansøgninger vil blive behandlet løbende. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 


