
Det rør’ på sig i byggebranchen, og vi har travlt. 
LB Entreprenør A/S søger to-tre rørlæggere med tiltrædelse 
hurtigst muligt. Er du i dit es, når du lægger rør og arbejder 
med kloak? Har du det godt med frihed under ansvar og 
samtidig omhyggelighed i arbejdet? LB Entreprenør søger flere 
dygtige rørlæggere med selvstændighed og et godt humør.

LB Entreprenør er en moderne entreprenør-virksomhed med 
lang erfaring og stærke værdier som ordholdenhed, ordentlig-
hed og et godt arbejdsmiljø. Vi er som firma nye på landkortet, 
men grundigt etableret med store og loyale kunder. Hos LB 
Entreprenør vil du komme til at arbejde med hele Danmark som 
din arbejdsplads og oftest for store brands, du måske kender i 
forvejen.

Vi er etableret i 2021, men har arbejdet inden for branchen siden 
1995. Vi kender derfor vores kunder og samarbejdspartnere 
særdeles godt, og vi værdsætter såvel vores langvarige som nye 
relationer. 

Dine opgaver:     
• Hovedkloakering    
• Indvendig kloak
• Rørbassiner
• Bygværker

Dine kvalifikationer:
• Du er uddannet rørlægger, anlægsstruktør eller kloakmand
• Du har kørekort og måske erfaring med maskinkørsel
• IT og GPS erfaring
• Du arbejder selvstændigt, er udadvendt og god til at finde 

løsninger     
• Du har humor og holdånd

Hos LB Entreprenør får du et alsidigt arbejde og gode kollegaer. 
Vi forventer selvfølgelig, at du er mødestabil og kan trives i sam-
arbejde med både team, kunder og samarbejdspartnere. Derfor 
har du holdånd og bidrager naturligt til den gode stemning. 

Sammen med dine kollegaer er du med til at sikre overholdelse 
af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø på pladsen.

Vi tilbyder dig:
• Egen firmabil
• Løn efter kvalifikationer - i henhold til overenskomst
• Pensionsordning 
• Sundhedssikring
• Adgang til moderne udstyr
• Gode kollegaer - her hjælper alle hinanden
• Arbejde i en virksomhed, hvor der er en uformel omgangs-

tone og en flad ledelsesstruktur

Er du interesseret? Så send dit cv til job@lb-entr.dk 
og skriv ”Rørlægger” i emnefeltet.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen 
til at kontakte direktør Lars Brodersen på lb@lb-entr.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

SÅ SKAL DER LÆGGES RØR IND...
Er du én af vores 2-3 nye rørlæggere til vores moderne 
entreprenør-virksomhed inden for jord, kloak & belægning?

Tjek os ud på LB-entr.dk

Hvem er vi? LB Entreprenør er etableret i 2021 og drevet af folk
med 25 års erfaring inden for faget. Sikkerhed, tryghed og det gode ar-
bejdsmiljø er vigtigt hos LB Entreprenør, hvor det både handler om at være 
gode kolleger og at have fokus på personlig og faglig udvikling. LB Entre-
prenør lever af kreativitet i problemløsningen, loyalitet og ydmyghed over 
for kunden. LB Entreprenør tager hånd om jorden - både professionelt og 

bæredygtigt med miljørigtige metoder og løsninger.
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