
Til vores afdeling i Odense søger vi nu flere medarbejdere til 
vejmarkeringsopgaver. Det er en fordel, hvis du har kendskab til 
vejmarkering og reglerne for at arbejde på de danske veje. Men det 
er ikke et krav, når blot du er indstillet på oplæring.

Arbejdsopgaver:
Udførelse af vejmarkering.

Kvalifikationer:
Du må gerne have kendskab til vejmarkering og de danske vejregler, men 
hvis ikke du har det, finder der grundig oplæring sted. Desuden skal du:
• være villig til overarbejde
• tale dansk
• have en høj stresstærskel
• være initiativrig og humørfyldt

B-kørekort er et krav.

Arbejdstid, løn og tiltrædelse:
• Arbejdstiden vil være stærkt varierende
• Løn efter lokal lønaftale
• Overtid afregnes eller afspadseres
• Tiltrædelse hurtigst muligt

Vi tilbyder:
• Stor indflydelse på egen arbejdsdag
• Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø
• Ordnede arbejdsforhold
• En varieret hverdag, der bestemt ikke bliver kedelig

Ansøgning og/eller spørgsmål rettes til:
Entrepriseleder Ian Lykkegaard på 53 73 94 12 
eller konduktør Leif R. Andersen, på telefon 60 39 00 33.

Ansøgning skal være os i hænde senest d. 25/3-22. Sendes til:
Hvidkærvej 33, 5250 Odense Mrk. arbejdsmand

Eller på mail: ily@eurostar.as samt lra@eurostar.as

Alle ansøgninger/henvendelser vil blive besvaret. Der afholdes 
løbende ansættelsessamtaler.

Eurostar Danmark leverer professionel kørebaneafmærkning og 
vejmarkering i hele landet. Vi har siden 2004 håndplukket fagligt 
dygtige medarbejdere på alle niveauer, så vi i dag har det stærkeste 
team inden for vores niche.

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. Som en del af 
SAFEROAD-gruppen har vi et fælles værdigrundlag:
· Vi udviser omsorg for mennesker på farten, vores kunder,  
 vores medarbejdere og miljøet.
· Vi har en dynamisk virksomhedskultur, som sikrer, at vi konstant  
 bevæger os fremad og stræber efter at være frontløber på vores  
 markeder.
· Integritet er det kompas, vi navigerer efter i alt, hvad vi gør.  
 Vi er professionelle, pålidelige og ivrige efter at dele viden med  
 hinanden og med det omgivende samfund.
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