MANDSKAB TIL DIN VIRKSOMHED
®

SEAMAR SCANDINAVIA A/S – MANDSKABSLØSNINGER
BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN – INDUSTRIEL PRODUKTION

VORES SERVICES
Vores kerneforretning er at levere de rigtige medarbejdere ...

Ufaglært

Rørlægger, svejser og smed

Hos SEAMAR Scandinavia formidler vi ufaglært
personale til forskelligartede opgaver. Vores ufaglærte medarbejdere har erfaring inden for alle
former for industri- og byggepladsopgaver. De vil
derfor umiddelbart kunne deltage i den daglige
arbejdsrutine i dit firma og på enhver byggeplads.

Vores dygtige rørlæggere, svejsere og smede
hjælper med at løse et bredt omfang af arbejdsopgaver. Vores medarbejdere arbejder med almene
opgaver inden for rør, anlæg, sanitet, varme, ventilation og opgaver på sprinklersystemer for vores
kunder. Vi kan levere medarbejdere, som er specialiseret i at udføre arbejde i kobber, zink og alu.

Stilladsarbejder

Tømrer

Alle vores stilladsarbejdere er kompetente og dygtige medarbejdere, som har en bred erfaring inden
for deres felt.
Vores medarbejdere monterer facadestilladser,
murerstilladser, industristilladser. Derudover udfører nedtagning af stilladser.
Vi monterer stilladser for både håndværkere, entreprenører, industri og skibsværfter.
Alt stilladsarbejde bliver udført i henhold til gældende sikkerhedsregler på området.

Vores faglærte tømrere er klar til at hjælpe med
nybyggeri, ombygning og vedligeholdelse af byggerier.
Vores medarbejdere er eksperter inden for tømrerfaget og udfører deres arbejde med faglig stolthed.
SEAMAR Scandinavia tømrerne hjælper med diverse konstruktioner, opsætter tagspær og tagplader, lægger gulve og monterer døre, vinduer etc.
Udover traditionelle tømrere udlejer vi også dygtige alu-tømrere, som er specialiserede i konstruktioner af aluminium, som bruges til klimaskærme af glas.

Elektriker

Maler

Hos SEAMAR Scandinavia formidler vi dygtige
elektrikere, der hjælper med at installere store og
små elektriske anlæg. Vores elektrikere er specialiserede inden for alle fagområder i elektrikerbranchen og hjælper både med svag-, lav- og stærkstrømsinstallationer. Vores medarbejdere udfører
opgaver inden for nybyggeri, renovering, industri
samt offshore.

Hos SEAMAR Scandinavia arbejder både bygningsmalere og industrilakerere. Vores malere
hjælper med alt fra renoveringer og nybyggerier til
industrimaling og -lakering både på land og offshore. Uanset om opgaverne drejer sig om simpelt
malerarbejde, eller om der kræves mere komplicerede malerteknikker er vores malere klar til at
assistere.

SEAMAR Scandinavia A/S blev startet af Claus Rask Boddum og Jesper Mariegaard med
hovedkontor i Hirtshals. Vi har som virksomhed specialiseret os i mandskabsløsninger og har
stor erfaring med at matche virksomheder med kompetente medarbejdere inden for byggeog anlægsbranchen og industriel produktion.
Vores succes afhænger i høj grad af vores kompetente medarbejderes arbejdsindsats, og vi
forsøger altid at tiltrække nye - og motivere og fastholde eksisterende medarbejdere.

HVAD TILBYDER VI?
- Mandskabsløsninger: både faglært og ufaglært
- Udlejning af mandskab til både bygge- og anlægsbranchen og industriel produktion
- Et sikkert match gennem kvalitetsrekruttering
- Vi arbejder efter danske overenskomster

VI ER SPECIALISTER, DER LEVERER KVALITET ...
Vi går den ekstra mil for at levere dig en kvalitetsservice, der stemmer overens med dine
ønsker og krav til rekruttering af vikarer. Vi prioriterer altid hurtig og effektiv service, så din
virksomhed aldrig skal gå uden mandskab længere end højest nødvendig.
Når du samarbejder med os, har du kontakt med et firma, der søger at være det allerbedste
til mandskabsløsninger. Det er MEGET vigtigt for os at levere et unikt match, hvilket vi gør
med respekt og professionalisme.
Vi er samtidig et firma, som til stadighed vil gøre alt for at imødekomme dine specifikke krav.
Udlejning af mandskab skal defineres ved fleksibilitet, og det er derfor vores holdning, at din
virksomheds særlige behov er det vigtigste.

HVEM ER SEAMAR SCANDINAVIA A/S ...
SEAMAR Scandinavia A/S tilbyder en bred vifte af ydelser og mandskab til marineog offshoreindustrien, bygge- og anlægsbranchen og inden for industriel produktion. Vi er dedikeret til at give vores kunder professionelle og skræddersyede tjenester og nøglefærdige løsninger, der altid er i overensstemmelse med branchens
standarder og krav. For at opnå dette arbejder vi sammen med partnere og virksomheder, som både forbedrer og udvider vores tjenester. Vi har et alsidigt team
af højtuddannede medarbejdere, der er klar til at hjælpe dig gennem alle faser af
dit projekt. SEAMAR Scandinavia A/S tilbyder højkvalitets og omkostningseffektive
løsninger, support og konsulenttjenester.

VORES VISION
SEAMAR Scandinavia A/S er nationalt anerkendt som et firma,
der leverer fleksible mandskabsløsninger, når det er nødvendigt, samtidig med at der ydes
ekstraordinære tjenester for at
forbedre vores kunders succes og
rentabilitet. Vi er forpligtet til at levere det højeste niveau af professionalisme, service og kvalitetshåndværk.
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