
• Maskinførere • Rørlæggere 
• Håndfolk • Anlægsgartnere

Hold fokus på opgaven, lej dig til kompetencerne
            

   NYHED: 

  VÆRKTØJSPAKKER      

Vi skaffer kvalificeret mandskab til bygge- og anlægsopgaver

           
   

       skrædersyet til opgaven                    



   

   

  

Opnå bedre lividitet pr. opgave

Entreprenører og anlægsgartnere løser ofte 
sæsonbetonede opgaver - og kommer ud for

 spidsbelastninger, hvor der pludselig er 
behov for ekstra mandskab. 

Med TMN Crew i baghånden har du altid et 
fleksibelt udvalg af de rigtige kompetencer, så du 

kan optimere antallet af folk pr. opgave. 
Vi garanterer den rette mand på pladsen 

- eller flere, hvis du har brug for dét. 

Rent økonomisk er det sund fornuft 

Du kan trække på kvalificerede folk uden 
at ansætte en større arbejdsstyrke med faste udgifte 

til sygdom, ferie og videreuddannelse. 
Samtidig sparer du selv tid og ressourcer 

på rekrutteringsfasen.

Alt i alt giver et samarbejde med TMN Crew 
bedre likviditet i hele processen. 

Desuden tilbyder vi gode betalingsbetingelser.

      De rigtige folk til 
      enhver bygge- og anlægsopgave

TMN Crew har ansat nogle af Danmarks 
dygtigste maskinførere rørlæggere, håndfolk og 
anlægsgartnere. Vi sætter os grundigt ind i hver 
enkelt opgave og finder de folk, der passer på 

pladsen. Du kan tilpasse arbejdsstyrken 
fra dag til dag.

TMN Crew kender arbejdsgangene ude på 
de danske byggepladser. Vi har hands on-erfaring 

og er ikke bare et vikarbureau, der sender 
vilkårlige folk ubeset afsted til vanskelige opgaver.

Vi skaffer kvalificeret mandskab 
til bygge- og anlægsopgaver 

over hele landet.

90% af vores medarbejdere er fastansatte, 
heriblandt nogle af landets dygtigste maskinførere 

rørlæggere, håndfolk og anlægsgartnere. 
Opgaverne er  både kortere og længerevarende, 

og vores kunder er typisk entreprenører, 
maskinudlejere, andre virksomheder 

og kommuner.



   

  

   

  

Nyhed:

   

  

 

Værktøjspakker

Under mottoet “Hold fokus på opgaven,
lej dig til værktøjet” tilbyder TMN Tools nu 

komplette værktøjspakker til næsten enhver 
opgave i bygge- og anlægsbranchen.

Med værktøjspakkerne opnår du hurtig og 
fleksibel tilgang til det værktøj dit mandskab skal 

bruge på pladsen.Vi har værktøjspakker til 

Rørlægger, Belægning, Grøn pleje, 
Håndmand og Nedbrydning

 

Landsdækkende service

Efter et par års massiv succes på 
Sjælland har TMN Crew nu også åbnet en 

afdeling i Trekantsområdet.
Det sker for at imødekomme behovet for 

kvalificeret arbejdskraft på de mange store 
byggeprojekter i Jylland og på Fyn. Også 

her er der kraftig efterspørgsel efter dygtige 
maskinførere, rørlæggere og håndfolk.

Overalt i landet er det nu muligt at 
skaffe de rigtige folk til enhver 

bygge- og anlægsopgave. 



   

  

                     

      

Som kunde får du adgang til en professionel 
arbejdsstyrke, der tilpasses dit behov fra dag til dag. 
Denne fleksibilitet betyder større lønsomhed for din 
virksomhed - og bedre muligheder for at byde ind 
på store opgaver med kort varsel.

         
    Information og tilbud:
    Sjælland               Tlf. 5192 3667
    Jylland/Fyn        Tlf. 9135 7200
    Industrivej 46,  4000 Roskilde                                                         
    Mail:  info@tmncrew.dk             

    www.tmncrew.dk 

   

  


