
Din uddannelse er underordnet, men det er en fordel, hvis du 
kender lidt til vejarbejde.
 
Desuden skal du være villig til overarbejde, beherske dansk i skrift 
og tale, have en høj stresstærskel, være initiativrig og have et godt 
humør. Kørekort C er også et krav.
 
Du må gerne have bopæl i eller i nærheden af Odense.
 
Eurostar tilbyder et job, hvor du har stor indflydelse på din egen 
arbejdsdag. Du får også gode kollegaer og et frit arbejdsmiljø med 
ordnede arbejdsforhold. Din dagligdag bliver varieret og bestemt 
ikke kedelig.
 
Eurostar Danmark A/S er en del af SafeRoad Group, der er en af 
Europas ledende aktører inden for trafiksikkerhed. SafeRoad har 
mere end 2.300 ansatte fordelt på 21 lande.
 
Arbejdstid, løn & tiltrædelse
Du bliver ansat som timelønnet, og din arbejdstid vil være stærkt 
varierende. Løn efter lokal lønaftale. Overtid afregnes eller afspadseres. 
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgning og/eller spørgsmål
Ring til formand John Hansen på telefon 61 20 31 90 eller 
produktionschef Per C. Hansen på 42 14 83 10. Din ansøgning 
skal være os i hænde senest den 22. marts 2021

Ansøgning sendes til:
Eurostar Danmark A/S
Hvidkærvej 33, 5250 Odense
Mrk arbejdsmand
Eller på mail: joh@eurostar.as samt pch@eurostar.as
 
Alle ansøgninger/henvendelser vil blive besvaret. Der afholdes 
ansættelsessamtaler hurtigst muligt.

Eurostar Danmark
Eurostar Danmark leverer alle former for professionel vejmarkering 
– af højeste kvalitet – til offentlige og private virksomheder i Danmark. 
Rådgivning og løsninger gennemføres med udgangspunkt i den 
enkelte virksomheds behov – med fokus på optimale resultater. 
Eurostar Danmark er en del af SafeRoad Group – Nordens største 
virksomhed inden for vejmarkering, skiltning og trafiksikkerhed.  
Du kan læse mere på www.eurostar.as.
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Eurostar Danmark A/S søger

 Arbejdsmand
Er du vores nye kollega til vores Odense afdeling?


