
Hos Falke ApS søger vi en all-round handyman, som kan 
gå ind i rollen som vores Facility Manager. Vi håber at fin-
de frem til dig, som har hænderne godt skruet på og kan 
arbejde løsningsorienteret med mange forskellige opgaver. 
Lyder det som noget for dig? Så læs mere her:

Om stillingen
Jobbet passer til dig, som holder af en varieret hverdag hvor ikke 
to dage er ens. Arbejdsopgaverne vil indbefatte vedligeholdelse af 
vores kontorbygninger og produktionshaller samt Ad Hoc-opgaver 
indenfor VVS, murværk og træværk.

Derudover forestiller vi os at du:

· Har en håndværksmæssig uddannelse eller solid erfaring
   med professionel håndtering af relaterede opgaver

· Har erfaring fra køkken-, bygge- eller anden relateret branche

· Kan arbejde selvstændigt og følger dine opgaver til dørs

· Har en can-do-attitude og en positiv tilgang til opgaverne i 
   hverdagen

· Har gode samarbejdsevner og holder af en bred berøringsflade    
   med mange forskellige afdelinger

· Har lyst til at springe ud i forskelligartede typer af opgaver, og tør     
   at gå til hånde med dem

Vi tilbyder
Du vil tage del i en virksomhed under stor udvikling i en spæn-
dende og enestående branche. Falke er den stolte indehaver af 
Danmarks største produktsortiment indenfor natursten, og du vil 
få en spændende og dynamisk hverdag hvor ikke to dage er ens. 
Du vil arbejde ud fra vores hovedsæde i Hillerød.

· En arbejdsplads med en uformel omgangstone, højt til loftet 
   og med grin og godt humør i hverdagen

· Vi sætter dig grundigt ind i opgaverne, så du er godt rustet til de  
   projekter du vil tage del i eller stå selvstændigt for

· Lønpakke efter kvalifikationer inkl. pensionsordning og sund- 
   hedsforsikring

· Fast frokostordning 
 
Om Falke
Falke er en virksomhed fyldt med passionerede ildsjæle, der er 
stolte over at producere nogle helt magiske produkter, nemlig 
natursten. Stenene indkøbes som råmateriale fra hele verden, og 
behandles af vores dygtige stenspecialister på en længere sten-
rejse på vores værksted. Vi er i konstant i udvikling, og har dygti-
ge medarbejdere fra mange dele af verden. Vores kundegruppe 
spænder bredt lige fra Hr. og fru. Jensen til arkitekter, entreprenø-
rer, håndværkere og mange andre forretninger. Virksomheden er 
placeret i Danmark og Sverige.
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Kan du se dig selv i rollen?
Send din ansøgning og cv til marketingkoordinator Kathrine Gram på mail kg@falkegranit.dk. Har du spørgs-

mål til stillingen kan du ringe på tlf. 28 35 09 52. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 


