
 

 
 

NIEMANN ENTREPRISE SØGER ERFAREN 
TØMRERSVEND 

 
Hos Niemann har vi travlt med byggeprojekter over hele Sjælland. Vi vækster og har derfor brug for 

ekstra hænder.  
 

Er du en yngre tømrersvend og en dygtig håndværker med mod på nye udfordringer, så har du 
masser af muligheder hos Niemann Entreprise A/S.  

 
 
Vi søger en udlært tømrer med erfaring og 
kørekort. 
 
Vi håndterer opgaver på hele Sjælland og 
tager selvfølgelig hensyn til din hverdag i 
planlægningen af projekter. 
  
Du ansættes i overensstemmelse med 
gældende overenskomst inden for Dansk 
Byggeri og yderligere vilkår aftaler vi nærmere.  
 
 
“Niemann Entreprise er en arbejdsplads med 
gode vilkår. Både i forhold til løn, redskaber og 
værktøj. Vi arbejder ofte på store projekter, 
som giver en spændende og varieret 
hverdag”.  

 
Joakim, Tømrersvend, 27 år  
Ansat hos Niemann siden 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vi tilbyder en arbejdsplads med mange 
dygtige håndværkere, der glæder sig til at tage 
imod dig.  
 
Som ansat hos Niemann bliver du en del af et 
stærkt hold, hvor fagligheden er i top. Vi 
værner om et godt arbejdsmiljø med masser af 
humor og holdånd. Vores medarbejdere har 
høj anciennitet og vi løfter i flok. Din trivsel og 
udvikling prioriteres og du får masser af 
ansvar, hvis du vil have det. 
 
Hos os kommer du til at arbejde med 
spændende og udfordrende byggeprojekter 
inden for både Nybyg og Renovering og du får 
medindflydelse på resultaterne fra start til slut.  
 
 
“Vi er rigtig gode til at værne om de gamle 
håndværksmæssige traditioner men er 
samtidig førende på nye metoder. Hos 
Niemann er det altid ambitionen at forfine og 
forbedre så vi opnår de bedste resultater”  

 
Marco Winther, Tømrersvend, 27 år 
Ansat hos Niemann siden 2016 
 

 
Har du spørgsmål til jobbet og interesseret i stillingen så kontakt  

Kåre Niemann på mobil 22 76 05 66 
 

Niemann Entreprise står for totalentrepriser inden for alle typer byggeopgaver på Sjælland.  
Virksomheden blev stiftet af Kåre Niemann Johansen i 2005.  

 
Læs mere om Niemann Entreprise, vores flotte projekter og jobmuligheder på www.niemann-entreprise.dk 

 


