
 

Vask- og servicemedarbejder søges 
 
 
Vi søger en ny kollega til stillingen som vask- og 
servicemedarbejder. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
Nøgleord for stillingen er ansvar, fleksibilitet og teamwork 
 
Om jobbet 
Hos H.E.W. A/S kommer du til at indgå i et team af gode 
kollegaer, som i det daglige håndterer salg af og projekter 
vedrørende vask og service af alle typer affaldssystemer. 
Ved opstart sørger vi selvfølgelig for en grundig oplæring og 
gennemgang af de typer af opgaver, som du kommer til at møde i 
dagligdagen. 
Vi tilbyder en varieret arbejdsdag, hvor størstedelen af tiden 
bruges på vask og service hos kunder i hele landet. Opgaverne er 
dog ikke begrænset hertil, da der også vil være opgaver med 
klargøring og vedligeholdelse på værkstedet i Søndersø 
 
Vi tilbyder et job med stor selvstændighed blandt gode kollegaer, 
og du vil få din egen specialindrettet vaskebil stillet til rådighed.  
Vaskebilen udfører selve vasken, men du skal være indstillet på 
også selv at tage fat. Det kan være nødvendigt at feje efter i 
bunden af containeren, ligesom den evt. skal have et ekstra skrub 
med kosten. Hos os sætter vi en ære i, at alle skal føle sig som en 
del af fællesskabet og være glade for sit arbejde. 
Vi arbejder aldrig i weekenden.  
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, pensionsordning, 
helbredsforsikring samt arbejdstøj og alle nødvendige 
værnemidler.  
 
Om dig 
Du har stort kørekort og er morgenmenneske, da vi ofte starter 
tidligt. For at få succes i stillingen er det vigtigt, at du kan arbejde 
selvstændig og er løsningsorienteret. Du er serviceminded og 
udadvendt, da du er vores repræsentant ude hos kunden. 
Du kan kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk.  
Vi leder efter en kollega, som går til sit arbejde med positivitet og 
sætte en ære i at levere et stykke arbejde af høj standard samt 
yde vores kunder den allerbedste service. 
 
Ansøgning og kontakt 
Tiltrædelse efter aftale. 
Kontakt Jackie Møller for ansøgning ml. kl. 07:30-15:00 alle 
hverdage på tlf. 2634 7785 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.E.W. A/S har Danmarks 
største flåde af special-
indrettede vaskebiler. 
 
H.E.W. A/S har vasket i 
mere end 20 år. I 2022 er 
vi blevet opkøbt af 
Rubæk, som er en del af 
Sulo Group, der på 
verdensplan har mere end 
2300 ansatte i over 50 
lande. Det gør os til en del 
af Europas førende 
koncern indenfor salg og 
service af udstyr til 
miljørigtig indsamling og 
håndtering af affald. 
 
Med mere end 8.000 
kunder i Danmark har vi 
stor erfaring med både 
små og store virksom-
heder – private såvel som 
offentlige. 
 
Se mere på www.hew.dk 

http://www.hew.dk

