
 
 

Erfaren vinduespudser søges i området omkring Fredericia 
 
 

Vi søger en engageret medarbejder til en fuldtidsstilling, 
som kan indgå i et dynamisk team af vinduespudsere, der  
er i rivende udvikling. 

MV Polering står for kvalitet uden sidestykke. Vi er 
danskernes foretrukne samarbejdspartner inden for privat 
vinduespolering, og vi motiveres af at have glade og 
tilfredse kunder. 

Vi har landets bedste vinduespudsere, som yder vores 
kunder en professionel service og vinduespolering i 
topklasse. Vores lønpakke til erfarne vinduespudsere er 
særdeles attraktiv. 

 
Se videoen “På job med MV Polering” 

 
MV Polering arbejder løbende og målrettet på at forbedre interne rutiner, så vi sikrer en vedvarende kundetilfredshed og 
høj kvalitet. Vi søger en erfaren vinduespudser indenfor servicering af private kunder, som kender faget ud og ind, og 
som også sætter en ære i at levere den bedste service - hver gang. 
 
Vi pudser i dag i både midt/østjylland, på fyn og på sjælland, og vi har hovedsæde i Køge. Vores vinduespudsere kører 
ud fra egen bopæl i vores firmabil. 
 
Som vinduespudser hos MV Polering skal man være ansvarsbevidst, imødekommende og positivt anlagt, og det er 
særligt vigtigt, at glæden ved at arbejde i et servicefag skinner igennem. Det er et ufravigeligt krav, at du har erfaring 
som vinduespudser. Kun kandidater, som bor i området omkring Fredericia vil blive taget i betragtning. 
 
 
Vi forventer, at du: Vi tilbyder: 
 
er loyal og kvalitetsbevidst frihed under ansvar 
kan fremvise en straffeattest godt arbejdsmiljø 
har kørekort (B) firmabil 
er udadvendt og god til manuelt arbejde arbejdsbeklædning 
har god ordenssans og er fleksibel arbejdstelefon 
ikke lider af højdeskræk timeløn og senere timeløn med akkordordning 
kan lide at arbejde ude året rundt 
kan flydende dansk i skrift og tale 
 
 
Du bedes søge jobbet på  mikael@mvpolering.dk . Vi holder løbende samtaler, så du anbefales at sende din ansøgning 
hurtigst muligt. 
 
Såfremt du har nogen spørgsmål til jobbet, bedes du kontakte Mikael Vergara på  mikael@mvpolering.dk . 
 

 
MV Polering har eksisteret siden 1983 og har gennem tiden opbygget en kundekreds på Sjælland, Jylland og i Sydsverige, der i dag ligger på omkring 
18.000 kunder. MV Polering henvender sig primært til private, hvorfor den primære del af de boliger vi besøger, typisk vil være villaer. Kunderne bliver 
serviceret af omkring 40 vinduespudsere i alt og både pudsere og kunder betjenes af 10 gode kolleger fra Køge. 
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