
Super-Køl A/S søger engagerede håndværkere med base i Odense & 
Sjælland. 

Kunne du tænke dig at blive en del af en virksomhed, der investerer i dig og din fremtid, 
med en verdensførende producent af kølemøbler i ryggen?  

Som tømrer, VVS’er, elektriker eller lignende erhvervsuddannet vil du hos Super-Køl A/S komme til at blive 
en del af et energisk team, hvor arbejdsopgaverne skaber rammerne for en dynamisk hverdag. Vi 
respekteres af vores kunder, hvilket også afspejler sig i det miljø der bliver arbejdet i, når du er ude og  
skabe værdi i form af at samle kølemøbler, opsætte køle/fryserum og meget mere.  

Hvilke forventninger har vi til dig? 

• Vi forventer at du har en relevant håndværkeruddannelse, såsom elektriker, tømrer, VVS’er eller 
lignende, og at du som minimum har kørekort B. Derudover forventer vi at du som person er 
pålidelig, engageret og udadvendt, hvor teamwork og ansvarsbevidsthed er nogle nøgleord, du kan 
spejle dig i.  

• Da vi bruger tablets til alt registrering og rapportering, forventes det at du har en hvis kendskab til 
IT – dog regner vi ikke med at du er førende ekspert på området, og vi tilbyder også oplæring i 
vores IT-systemer.  

• Vi lægger stor vægt på at du er en teamplayer, og trives godt i en travl hverdag. Det går stærkt hos 
Super-Køl, og kræver derfor også at du kan holde hovedet koldt, hvis du møder udfordringer i dine 
opgaver.  

Hvad kan vi tilbyde dig? 

• Som håndværker hos Super-Køl bliver du en del af et engageret team, der dagligt arbejder med 
spændende og afvekslende opgaver. Vi sørger for aktiv investering i dig som medarbejder, og 
tilbyder opkvalificering af dine kompetenceniveauer.  

• Du vil blive en del af en virksomhed, som flittigt afholder sociale arrangementer, har en uformel 
omgangstone, fede firmabiler og kollegaer med stærkt sammenhold, da vi tror på at investering i 
vores medarbejdere er med til at løfte virksomheden – i flok.  

• Der tilbydes en attraktiv løn efter kvalifikationer, pensionsordning og sundhedssikring. 
 

Vi vil meget gerne høre fra dig – også hvis du har nogle spørgsmål til stillingen. Kontakt vores projektchef 
Kurt Rasmussen på tlf.: 26 30 88 20, eller KRA@superkol.dk. Du kan også sende din ansøgning samt CV 
direkte til job@superkol.dk  

 

Om Super-Køl A/S: Vi er et traditionelt kølefirma med mange års erfaring, og vores kunder er primært 
indenfor dagligvarebranchen. Vi er ca. 60 ansatte og arbejder ud fra vores afdelinger placeret i hhv. Odense 
og Karlslunde. Derudover er vi ejet af Arneg, som er en af verdens førende producenter indenfor kølemøbler. 
 
Se mere på www.superkol.dk 
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