
 

Handyman til Dansk Miljørengøring A/S søges 

 

Har du hænderne godt skruet på, er god til at arbejde selvstændigt, og har du 

samtidig lyst til at blive en del af en virksomhed, der er i rivende udvikling? Så er 

du måske Dansk Miljørengørings A/S kommende handyman. 

 

Jobbet 

Dansk Miljørengøring A/S søger en kompetent handyman, der kan tiltræde hurtigst 

muligt. Vi tilbyder et fleksibelt og alsidigt job, hvor du vil have mulighed for at bruge 

dine ”handy”-evner. Opgaverne vil være af forskellig karakter, men vil overordnet 

være i den ”lette” ende. Opgaverne kan således indebære alt fra at skifte en pære, 

male paneler til at samle en stol.  

 

Du vil primært få opgaver i Storkøbenhavn, men opgaver på hele Sjælland kan i 

princippet forekomme. Opgavemængden og arbejdstiderne varerier fra uge til uge. 

Typisk ligger opgaverne enten tidligt på dagen, efter kl. 17 eller i weekenden – men 

du kan have stor indflydelse på, hvornår det passer dig bedst.  

 

Om dig 

For at komme i betragtning til stillingen er det et krav, at du har erfaring fra et 

lignende job eller har arbejdet med håndværk tidligere (herunder som eksempelvis 

tømrer, elektriker, maler eller VVS’er). Vi forestiller os, at du er en faglært 

seniormedarbejder, pensioneret håndværker eller lignende, som har lyst til et 

ekstra fleksibelt arbejde, hvor du vil indgå i et fællesskab. Du kan lide at arbejde 

med hænderne og trives med at arbejde selvstændigt. Som person er du 

imødekommende og positiv. 

 

Derudover er du: 

• Mødestabil og har god arbejdsdisciplin 

• Fleksibel 

• Serviceminded og hjælpsom 

• Praktisk og løsningsorienteret  

• Detaljeorienteret og kvalitetsbevidst 

• Dansktalende  

 

Det er desuden et krav, at du har kørekort og egen bil, da der kan forekomme en 

del kørsel.  

 

Hvem er Dansk Miljørengøring A/S? 

Dansk Miljørengøring er en virksomhed, der tilbyder miljøvenlig rengøringsservice, 

vinduespolering og specialservice til mellemstore og store erhvervsvirksomheder. 

Vi har været i branchen i mere end 30 år, og vores store succes skyldes vores høje 

kvalitet og ikke mindst engagerede medarbejdere. Vi har en uformel omgangstone, 

og vores hverdag er præget af arbejdsglæde og humor.  

 

Er du Dansk Miljørengørings A/S nye handyman? 

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, så tøv endelig ikke med at søge 

stillingen. Vi indkalder løbende til samtaler. Har du spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Raimundo Rocha på +45 88 43 40 43.  


