
Unisport Scandinavia overtog i 2018 Virklund Sport i DK, og er i dag markedsledende  
leverandør af inden- og udendørs sportsfaciliteter i Skandinavien. Vi har mere end 20 
lokaliteter, en omsætning på over 1 mia. kr. og mere end 9.000 afsluttede projekter.  
I Danmark er vi 40 medarbejdere fordelt på lokaliteterne i Silkeborg og i Værløse.

Vi forventer…
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse som f.eks. tømrer. Dertil har du gode 
erfaringer med montagearbejde indenfor primært snedker- eller tømrerfaget. 

• At du er indstillet på lange montagedage og er klar til at give den en skalle, når det er 
nødvendigt.

• At du er positiv og meget løsningsorienteret, da næsten hver dag vil byde på nye 
udfordringer og spændende opgaver, som skal løses.

• At du er indstillet på at arbejde i udlandet i perioder.

Du er meget ansvarsbevidst, struktureret og kvalitetsbevidst, og tager selv ansvar for, at 
opgaven når helt i mål. Det er også vigtigt, at du er en holdspiller, da dialog med kollegaer er 
essentielt for, at vi lykkedes. Du skal være fortrolig med IT, da det vil være en del af din hverdag. 

Vi tilbyder…
Et ansvarsfuldt job i branchens førende virksomhed, hvor vi hver dag skaber og sikre optimale 
rammer til idrætsudøvere. En travl, spændende og afvekslende hverdag med udfordringer og 
plads til at udvikle dig personligt og fagligt. 

Du får en bred kontaktflade såvel internt i virksomheden som eksternt blandt kunder, og du 
tilbydes løn og ansættelsesvilkår, som afspejler vores krav og dine kvalifikationer. 

Jobbet indebærer…
Som montør i vores specialafdeling skal du håndtere montage af klatrevægge og andre idræts- 
og bevægelsesinstallationer inde som ude. Du vil indgå i et team med andre erfarne montører 
og en projektleder, og det vil være jeres opgave, i fællesskab, at realisere de projekter, som 
udvikles i afdelingen.  

Send din ansøgning så hurtigt som muligt til Head of Project, Martin Stampe på mail: martin.
stampe@unisport.com. Ved spørgsmål kontakt Martin på mobil 3073 9042. 

Send ansøgning hurtigst muligt, da samtaler vil blive afholdt løbende. 

Vi opfordrer dig til at sende din ansøgning så hurtigt som muligt til projektleder Erik S. Lillie på mail: erik.lillie@unisport.com. 
Ved spørgsmål kontakt Erik på mobil 2539 2829. Send ansøgning hurtigst muligt, da samtaler vil blive afholdt løbende. 

Montør til klatrevægge og andre specialproduktioner 
 
Hos Unisport har vi travlt med at bygge klatrevægge og andre idrætsfaciliteter til vores danske og udenlandske kunder - blandt andet spændende projekter, 
som Norway Adventure and Movement Lab, hvor vores klatrevægge skal kombineres med innovative digitale løsninger via brugen af Big data. 
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