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• Har du erfaringer med køkkener og er løsnings orienteret, kan vi udfordre din 

hverdag med spændene og udfordrende opgaver fra vores kunder.  

”Du skal blive køkkensnedker her, fordi du gerne vil arbejde med stilfulde og helt unikke køkkener i 
topkvalitet. Du får en dagligdag der udfordrer og udvikler dine færdigheder i samarbejde med kolleger 

der deler din passion for det gode håndværk,” siger Tue Jørgensen, møbelsnedker og din nye 
kollega. 

Hos Kasper Nielsen A/S 

har vi over 28 års erfaring inden for vores 3 

specialområder: Køkken, bad samt 

ejendomsservice. Her får du mange dygtige og 

erfarne kollegaer der sætter kvalitet over alt 

andet.   

Til vores køkkenteam søger vi nu dig som 
vores nye snedker med speciale i 
køkkenmontage. Vi samarbejder med 
køkkenproducenten Kvänum Køkken og 
sammen med mange andre snedkere vil du 
komme til, at monterer og tilpasse 
luksuskøkkener hos både private og 
erhvervskunder. 
 
Lav monteringsarbejde i snedkerkvalitet 
Det hele begynder med en grundig oplæring 
hvor du trænes i, at sætte vores køkkener op 
og din erfaring er med til, at højne resultatet. 
Allerede efter kort tid er du parat til 
selvstændigt, at smøre ærmerne op og gå i 
gang. 
 
En typisk dag begynder med, at du møder ind 
direkte hos kunden. Du har allerede ordnet alle 
indkøb af materialer så hos kunden kan du 
fokusere fuldstændig på dit håndværk. Her 
sætter du alle dine faglige kompetencer i spil, 
når du monterer alt lige fra traditionsrige og 
klassiske til innovative køkkener. Og selvom 
køkkenerne allerede er designede, skal du 
bruge dine snedkerevner når du tilpasser og 
bygger på dem. 

Er du vores nye kvalitetsbevidste 

køkkensnedker 

er du velkommen til, at kontakte os for mere 

indformation på 4347 5857 eller sende din 

ansøgning til: 

 channie@kaspernielsen-as.dk 

 
 
 
 
 
 

Motto: 
”Vores motto er ’opgaven løst’ og vi forlader aldrig en opgave 
uden, at alle detaljer er på plads og kvaliteten er i top,” siger 
Simon Henriksen, projektleder. 
 
Kompleksitet: 
”Her er der virkelig ikke 2 opgaver, der er ens. Nogle 
køkkener skal laves som rustikke retrodesigns i en fed 50’er-
stil, mens andre er nutidige og nyskabende. Og selvom mine 
evner kan blive udfordrede har jeg en kæmpe ekspertviden 
blandt mine kolleger, som jeg kan gøre brug af,” siger Simon 
Henriksen, snedker og din nye kollega. 
 

Kvalitet og fordele: 
”Når vores kunder vælger os som montører så forventer de 
kvalitet over alt andet. Derfor får du tid til, at levere et godt og 
solidt stykke arbejde – og du har både specialværktøj og 
vores eget velforsynede værksted til din rådighed. Uden for 
arbejdstiden har vi en rigtig aktiv medarbejderklub, der 
arrangerer diverse aktiviteter og udflugter både inden og 
uden for de danske grænser,” siger Simon. 
 

VI TILBYDER 

• En hverdag i et stærkt 
team hvor du både 
arbejder selvstændigt 
og i samarbejde med 
dine kollegaer om 
opgaveløsningen.  

• Faste arbejdstider: 
07:00-15:00. 

 
 
 

• Uddannelse og kurser. 

• Løn efter 
erfaringsgrundlag. 

• Fagmæssig og 
personlig udvikling. 

• Sociale arrangementer 
med dine kollegaer  

 
 

DIN PROFIL 

• Du er Uddannet 
snedker med min. 5 
års erfaring med 
køkkener.  

• Du har en ren 
straffeattest 

• Smilende og 
imødekommende  

 
 

 
 

• Du er social anlagt, i 
føling med dine 
kollegaers velbefindende 
og giver en hjælpende 
hånd.  

• Du har kørekort til bil og 
gerne trailer.  

• Løsning og 
detaljeoriteret 

 
 

mailto:channie@kaspernielsen-as.dk


Kasper Nielsen A/S 

 

 

 


