
 
SnoerAlu søger 

produktionsmedarbejder 
Er du faglært alutømrer eller glarmester med speciale i aluminium og/eller har flere års solid 
erfaring i arbejde med aluminium, kan du måske blive vores næste kollega. 

Snoer er i fortsat udvikling og virksomheden får gradvist brug for mere mandskab til vores stigende 
antal kunder. Snoer er en virksomhed, hvor der er fokus på ansvarlighed, kvalitet og tilfredshed – 
og det gælder både i forhold til vores kunder og i forhold til vores medarbejdere.  

Vi arbejder hovedsageligt i Schücoprofiler og udfører facader, døre – hængslede, skyde og 
foldedøre, vinduer, ovenlys mv. Herudover producerer vi altanlukninger og forsatsvinduer i vort 
eget Alucon skydesystem. Aluprofilerne forarbejder vi på vores CNC maskine og samlingen foregår 
på vores velindrettede værksted med gode arbejdspladser.  

Ud over at du har kørekort, forventer vi at du er: 

- Faglært alutømrer eller glarmester med speciale i aluminium og/eller har solid erfaring i 
arbejde med aluminium 

- Serviceminded og omstillingsparat 
- Arbejdsom 
- Velformuleret overfor kunder og øvrige samarbejdspartnere 
- Kvalitetsbevidst med flair for detaljer og finish i godt håndværk 
- Har kørekort - kategori B 
- Kendskab til produktion af Schüco system er en fordel  
- Truckcertifikat og Trailerkørekort (BE kørekort) er en fordel 

Vi tilbyder: 
Udover et spændende og udfordrende job i en virksomhed med fokus på høj faglighed, vil du 
opleve en arbejdsplads, hvor værdigrundlaget og det sociale er plads.  

Arbejdstiderne vil være mandag – torsdag kl. 06.00 – 14.30 og fredag kl. 06.00-11.00 på vores 
produktionsværksted i Tåstrup.  

Løn, pension og andre ansættelsesvilkår efter nærmere aftale. Tiltrædelse snarest muligt. 

Interesseret? 
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte HR ansvarlig Heidi á Lakjuni på 
telefon 38 14 50 12 eller e-mail hl@snoer.dk.  

Vi afholder løbende samtaler og opslaget tages ned, når vi har fundet de rigtige til stillingerne. 

Snoer organisationen har tre divisioner: Glarmestervirksomheden Glarmestre Snoer og Sønner 
A/S, facadevirksomheden Snoer Alu ApS og tømrer-snedker virksomheden Snoer Træ ApS. 
Snoer er anerkendt for dyb indsigt i glas, alu og træ. Vi leverer kundetilpassede løsninger af høj 
håndværksmæssig kvalitet til private, arkitekter, entreprenører, rådgivere og bygherrer. 
Virksomheden beskæftiger i alt ca. 50 medarbejdere i København NV, Taastrup og Glostrup.  


