Tagdækker
hos Icopal Entreprise

TRYGHED I HVERDAGEN

- også når arbejdsdagen er slut

Gode vilkår giver
tryghed i hverdagen
Hos Icopal Entreprise sørger vi for gode vilkår til alle vores
medarbejdere.
Det giver tryghed - også når arbejdsdagen er slut.

Lønnen betyder noget for, hvor man vælger at arbejde,
men lønnen kan ikke stå alene.

Derfor gør vi os umage med at sammensætte vores
lønpakker, så de sammen med alle de andre fordele giver
den optimale tryghed i ansættelsen.
Det er vigtigt for både dig og os.

UDSTYR

LØN & ARBEJDSFORHOLD

FIRMA MED ORDNEDE FORHOLD

Vi tilbyder udstyr, som gør din dagligdag sikker og
bekvem:

Ordnede løn- og arbejdsforhold sikrer dig ro både i
arbejdstiden, og når du har fri:

Hos Icopal Entreprise vægter vi sikkerhed og tryghed højt både på arbejdspladsen og i ansættelsen:

Firmabiler med GPS, bakkamera, fartpilot, a/c

Aflønning minimum efter overenskomsten med
udbetaling hver 14. dag - og altid til tiden

Personlige smartphones  med egen firmamail og
opsat med alle relevante apps
Professionelt værktøj i anerkendte mærker
Personligt sikkerhedsudstyr.
Vælg bl.a. mellem forskellige: 				
- høreværn
- sikkerhedssko/støvlet
- knæpuder
- klatrehjelme
Datablade og sikkerhedshåndbog er installeret på din
smartphone. Vi sørger for kurser som f.eks. varmt
arbejde
Diverse tekniske hjælpemidler

Elektronisk timeregistrering kan tastes fra den 		
smartphone, du får udleveret
Fagligt højt niveau, faglig stolthed, fokus på høj 		
kvalitet, faglig sparring med entrepriselederen
Mulighed for at blive inddraget og medvirke til 		
udvikling af produkter, hjælpemidler, værktøj m.m.
Frihed under ansvar - fleksibel arbejdstid fastlægges i
samarbejde med entrepriselederen
Klare arbejdsbeskrivelser på alle projekter
Karrieremuligheder - efteruddannelse, kurser, anden
funktion
Årlige medarbejderudviklingssamtaler
Arbejder lokalt = mere fritid

Sikkerhed i ansættelsen
Stor medarbejdertilfredshed, godt kollegaskab, høj		
anciennitet
Sundhedsforsikring, heltidsulykkesforsikring, pension - alt
beskrevet i din personalehåndbog
Julegave, firmatilskud til diverse klubber, rabatordning til
mange butikker
Mulighed for forskellige firmalegater
Sociale arrangementer

Tryghed handler om
mere end bare løn

Ordnede løn- og arbejdsforhold sikrer dig ro både i
arbejdstiden, og når du har fri. Derfor tilbyder vi bl.a.:

SUNDHEDSFORSIKRING

DELTAGER IKKE I
SOCIAL DUMPING

PENSIONSORDNING

NYERE OG VELUDSTYREDE
FIRMABILER

STORT FOKUS PÅ
PRODUKTUDVIKLING

EUROPAS STØRSTE
LOKALE TAGVIRKSOMHED

PERSONLIG
SMARTPHONE

FAGLIGT HØJT NIVEAU

UDVIKLING AF DINE
KOMPETENCER

EUROPAS STØRSTE LOKALE TAGVIRKSOMHED

Bag BMI Danmark står to af tagbranchens stærkeste brands, Icopal og Monier. For os er et tag ikke bare et tag. Hos
BMI får du al den ekspertise og rådgivning, du har brug for, samlet under ét tag - og vi har mere end 165 års erfaring
at dele ud af.

www.icopal-tag.dk

