
 
Vi expanderar och söker nu snickare och arbetsledare! 
 

Bolaget har sitt ursprung i Vaxholm och är främst verksamma i det området. Våra 
uppdrag varierar både i omfattning och inriktning. Möbelsnickeri, byggservice, 
renovering, tillbyggnad och nyproduktion av enfamiljshus. Vi utför idag arbete främst 
åt privatpersoner men även åt bostadsrättsföreningar, företag och 
butiksverksamheter.  
 
Ägare och grundare av bolaget har över 20 års erfarenhet från snickeri och bygg och 
har tillsammans med teamet utvecklat Stenberg Snickeri & Bygg till vad det är idag.  

Arbetsledare  
 
Jobbeskrivning: 
Som arbetsledare hos oss blir du en extremt viktig person i bolaget. Vi letar efter dig 
som förutom goda byggkunskaper även gillar att planera och leda andra människor, 
både i mindre team men även vid större projekt. 
Med yrkesstolthet leder du som ytterst ansvarig teamet mot uppsatta mål. Genom att 
lyssna, vara en god kommunikatör och ha en god struktur inom projekten bidrar du 
till både nöjda medarbetare och kunder.   
 
Din profil:  
Kommunikation, noggrannhet och flexibilitet är några viktiga ledord inom bolaget och 
vi söker därför dig som har en hög social kompetens, gillar att sätta upp tydliga mål 
och framförallt leda ett team. Du trivs med att ha ordning och reda runt dig och driva 
egna projekt från start till mål. Du är en lagspelare som gillar att arbeta med både 
ditt egna team men även hantera externa samarbetspartners för bästa möjliga 
resultat.  
 
Din roll: 
Blir att leda olika typer av snickeri och byggprojekt, stora som små. Du måste ha 
erfarenhet att leda team på 7-15 personer och en stor vana att verka 
lösningsorienterat. Bidra med olika kunskaper inom byggnation och genom en 
positiv inställning och hög kvalité på utfört arbete bidra till nöjda kunder. Du ska ha 
en vana att läsa och tyda ritningar och leda projekt från offert till slutresultat.   
Är du rätt person med rätt inställning kommer vi som team kunna utvecklas 
tillsammans.  
 
Ansökan: 
Som en del av processen kommer du få träffa ägare och grundare av Stenberg 
Snickeri och Bygg för presentation av bolaget och genomgång av kommande 
visioner.  Urval sker löpande och kommunikationen sker i första hand vi mail  

Tillägg/Information: 
Placeringsort är Vaxholm, Stockholms norra delar. Startdatum sker efter 
överenskommelse. Du behärskar svenska i tal och skrift. Körkort B krävs. 

Känns detta intressant och spännande, ansök redan nu via mail info@essb.se
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