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Permagreen i Nuuk søger Struktører og betonarbejdere  

til projekter i Nuuk og i Maniitsoq. 

Permagreen er en af Grønlands førende entreprenørselskab, der leverer entrepriser af højeste kvalitet og 
som skaber merværdi for alle involverede parter. 
 
Vi søger dygtige og erfarne Struktører og betonarbejdere til Jernbinding, forskalling og betonstøbning.  
 
Projektet i Nuuk er det nye fængsel der bygges for Kriminalforsorgen/Justitsministeriet i Danmark. Fængslet 
er sikret og er 8000m2 fordelt på 5 bygninger og har en 5,5 meter høj ringmur på 500m udenom. 
Det ene projekt i Maniitsoq består af 16 handikapboliger, som vi bygger for Qeqqata Kommunia. 
handikapboligerne består af et punkthus i 4 etager med 4 boliger i hver etage, med central elevator og 
trapperum. I nederste etage er på bygget et vindfang til brug for indgang, adkomst til trappe/elevator. 
Det andet projekt i Maniitsoq består af 24 almenboliger som vi bygger for Grønlands Selvstyre.  
 
Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og samtidig kan omgås vore øvrige medarbejdere, som 
hovedsageligt består af danske og grønlandske medarbejdere. 
 
For alle stillinger gælder at du har et godt cv og kan give referencer fra tidligere ansættelser.  
 
Så har du lyst til at arbejde i det arktiske og opleve Grønland og har et godt humør, så er vi stedet for dig. 
 
Vi kan tilbyde dig: 

 En individuel ansættelseskontrakt, efter kvalifikationer  

 God akkord aflønning  

 Ud- og hjemrejse betalt  

 En ferierejse efter ca. seks måneders ansættelse, eks. I forbindelse med julen 16/17 

 Der tilbydes indkvartering, mod begrænset betaling 

 dygtige kolleger og veluddannede ledere 
 
Spørgsmål om stillingens indhold kan rettes til entrepriseleder Lars Jepsen på mail: lj@permagreen.gl. 
 
Yderligere oplysninger om virksomheden finder du på www.permagreen.gl.  
 
Spørgsmål af mere generel karakter kan rettes til vsi@permagreen.gl.  
 
Ansøgningen inkl. referencer mrk. ” Struktører og betonarbejdere” sendes til HR-chef Vivian Mørch 
Simonsen på vsi@permagreen.gl. 

Permagreen Grønland A/S har mere end 60 års erfaring inden for bygge- og anlægsprojekter i Grønland. Vi 
beskæftiger ca. 250 medarbejdere fordelt på vores hovedafdeling i Nuuk samt vores afdelinger i Sisimiut, 
Maniitsoq, Narsaq og Qaqortoq. Se mere på www.permagreen.gl.                
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