
 

Chauffør medarbejder på højt niveau til Nuuk 
 
EMJ-Atcon, Greenland A/S har mere end 25 års erfaring i Grønland. Vi udfører projekter i alle størrelser og 
entrepriseformer for både private og offentlige bygherrer. Vi har hovedsæde i Nuuk og beskæftiger ca. 50 
medarbejdere. Vi er i stærk fremdrift og udvikler os – sammen med vores medarbejdere. 
 
Jobbet 

- Daglig kørsel af materiale  
- leveringer på byggepladser 
- Kørsel med truck på lager 
- Tømning af flats/container på materialeplads.  
- AD-hoc opgaver. 
- Jobbet kræver stort kørekort. 

 
Om dig  
Vi forventer, at: 

- Du har solid erfaring med lager og daglige kørsler. 
- Du har lysten og evnerne til at hjælpe med at videreudvikle arbejdsgange og systemer.  
- Du er et ordensmenneske – ikke mindst i forhold til orden på lageret  
- Du har ”Ja-hatten” på, og er et positivt menneske, og derfor kan acceptere, at hverdagen kan dreje i 

en retning, man ikke lige havde ventet.  
- Du har viljen til at tage personligt ansvar. 
- Du udviser respekt for dine kolleger og for det samfund, som vi er en del af i Grønland. 
- Samt at du naturligvis kan identificere dig med vores værdier 
-  

Hvis du lever op til dette, kan vi love dig en joboplevelse af de sjældne. 
 
 
Vi tilbyder 
Velordnede arbejdsforhold, da vi ved, at medarbejdere, der har det godt, også leverer et godt stykke arbejde. 
Du får nogle rigtig gode og dygtige kolleger, som du skal arbejde sammen med i spændende projekter, hvor 
den håndværksmæssige kunnen og godt samarbejde er i højsædet. 
 
 
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Bo Eriksen på bo@emj.gl eller Peter Poulsen på lager@emj.gl  
 
Send din ansøgning via linket. Vi ønsker tiltrædelse snarest muligt. 
  

Fællesskab og samarbejde er nøgleord i EMJ-Atcons politik og daglige drift. I vores verden er et tillidsfuldt 
fællesskab med kollegaer og samarbejdspartnere på tværs af brancher og virksomheder ikke bare 

værdifuldt, men en forudsætning for det vellykkede slutresultat. Hele vores organisation er derfor opbygget 
med udgangspunkt i, at hver enkelt arbejder ud fra et sæt værdier, der gennemsyrer alt, hvad vi har med at 

gøre.  
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Qaffasissumik aquttutut sulisoq Nuummi 
 
EMJ-Atcon, Greenland A/S Ukiut 25-it sinnerlugit Kalaallit Nunaanni sanaartornermik misilittagaqarpoq. 
Sanatitsisunut namminersortunut immaqaluunniit oqartussat ataaniittunut sanaatornerup iluani 
assigiinngitsorpassuarnik suliaqartarpungut. Allaffeqarfipput Nuummiippoq 50-illu missiliorlugit sulisoqarluta. 
Sulisuvut peqatigalungit siumut ingerlanissamik suliniuteqarluta ineriartortuuvugut. 
 
Suliffik 

- Ulluinnarni atortussanik ingerlatsineq 
- Sanaartorfinnut tunniussalerineq 
- Toqqorsivimmi trucki-nik ingerlatsineq 
- Containerinik imaarsineq atortussaasivinniittunik imaarsineq.  
- Assigiinngitsunik suliaqariasaarneq. 
- Suliffiup piumasaqaatingivaa,kørekortimik angisuumik peqarnissaq. 

 
Illinnut tunngasut 
Naatsorsuutigaarput: 

- Illit misilittagaqarluarnissat toqqorsivimmi taavalu ulluinnarni ingerlassassanik. 
- Illit Piumassuseqarlutit piginnaaneqarlutillu suleriuserisatta ineriortortinnissaannut 

ikiuukkusuttuussasutit. 
- Illit torersuunissat – minnerunngitsumik toqqorsiviup torersuunissaanut suleqataanissat. 
- Illit piumallutillu akuersaartuunissat, taamaalillutit ulluinnaat naatsorsuutiginngisamut 

sangoriasaarsinnaanerat akuersaarluarsinnaasassangitit.  
- Illit piumassuseqarlutit akisussaaffimmik tigusisinaanissat. 
- Illit suleqatinnut, nunatsinnilu avatangiisitsinnut ataqqinnittuunissat. 
- Naleqartitatsinnut ilisimaarinnilluartuunissat 
-  

Allassimasut ilinnut tulluartuuppata, suliffimmik qaqutingoorluinnartumik neriorsorsinnaavatsingit, 
 
 
Uagut neqeroorutigut 
Sulinermi pissutsit aaqqissuulluakkat, nalunngilarpummi sulisuvut ajunngitsumik sulingunik sulianik 
kusanartunik naammassinnissinnaasartut. Pikkorissunik suleqatitaassaatit, suleqatigiillusilu sulianik 
pissanganartunik ataatsimut, suliaqartassallusi, Pitsaasunik pikkorissunillu suleqatitaassaatit, suleqatitillu 
pissanganartunik suliaqartassaasi, sanaartornerup iluani pisinnaassuseq, suleqatigiissinnaassusermilu 
qaffasissuusumi. 
 
 
Paasisaqarnerorusukkuit  Bo Eriksen attavigisinnaavat uunga mail: bo@emj.gl imaluunniit Peter Poulsen 
uunga Mail: lager@emj.gl  
 
Sukkanerpaamik atorfinissinnaanissat kissaatingaarput, taamattumik qinnuteqaatit nassiuguk link-i toorlugu. 
  

Ataatsimoorneq suleqatigiinnerlu EMJ-Atcon-ip politikkeralugulu ulluinnarni ingerlatsinerivaa. Silarsuatsinni 
suleqatitsinnut suleqatigisarumaakkatsinnullu sunilluunniit suliaqartunut, tatigeqatigiinneq 
pingaartuinnaanngilaq, aammali naammassisarumaagassat iluffatsittumik inernerneqarnissaat pinerullugu. 
Taamaattumik suliffaqarfiup siunertarivaa sulisut ataasiakkaarlutik sunilluunniit suliffimmut sunniisinnaasunik 
pingaatitsisuussasut. 
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