
Hos Falke har vi vokseværk! Vi søger derfor en dygtig montør 
til vores produktionsteam med gode muligheder for udvik-
ling i stillingen. Vi er den stolte indehaver af Danmarks bre-
deste produktsortiment indenfor natursten. Vi håber derfor 
at finde frem til dig, som har lyst til at følge med i Falkes 
udvikling i en spændende og enestående branche. Lyder det 
som noget for dig? Så læs mere her:

Om Falke
Falke er en virksomhed fyldt med passionerede ildsjæle, der er 
stolte over at producere nogle helt magiske produkter, nemlig na-
tursten. Stenene indkøbes som råmateriale fra hele verden, og be-
handles af vores dygtige stenspecialister på en længere stenrejse 
på vores værksted. Vores kundegruppe spænder bredt lige fra Hr. 
og fru. Jensen til arkitekter, entreprenører, håndværkere og mange 
andre forretninger. Virksomheden er placeret i Danmark og Sverige. 
 
Om stillingen
Dine primære opgaver består af at sikre en professionel service, 
levering og montering af natursten i tæt dialog med vores kunder 
i Storkøbenhavn, Nordsjælland og i dele af Sverige. Du vil arbejde ud 
fra vores hovedsæde i Hillerød. Da vi sætter en stor ære i at levere 
flotte high-end-produkter, er det vigtigt at du  er grundig og præcis 
for at få succes i jobbet. Kvalitet og et højt serviceniveau ift. både 
kunder og kollegaer er en selvfølge for dig! Det er en stor fordel at 
du har kendskab til det svenske sprog og kan kommunikere med 
vores svenske afdelinger og kunder.

Derudover forestiller vi os at du:
· Har erfaring fra et lignende fag f.eks. snedker, tømrer, køk- 
   ken-montør eller fra lignende branche.

· Sætter en ære i at levere et smukt slutresultat til kunder og stiller           
d dig ikke tilfreds med middelmådige løsninger

· Brænder for det gode håndværk og har hjertet med i dit fag 

· Møder kunderne med et smil og har et positivt mindset

· Er mødestabil og ansvarsbevidst

· Har gode samarbejdsevner til sparring med dine nærmeste       
   kollegaer i salgsafdelingen og produktionen

· Kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret
 
Vi tilbyder
Stillingen byder på mange spændende opgaver, både små og store. 
Vi lægger stor vægt på et stærkt sammenhold og en god stemning 
imellem os på pladsen og ude hos kunderne. 

· Du bliver en del af et humørfyldt team med masser af grin i  
     hverdagen og højt til loftet. 

· Grundig oplæring så du er godt rustet til de opgaver du bliver  
   mødt med i dagligdagen. 

· Lønpakke efter kvalifikationer inkl. pensionsordning og sund- 
   hedsforsikring 
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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. 


