Elektriker
Kunne du tænke dig at indgå i et professionelt serviceteam, der laver alle former for elinstallationer samt service på elanlæg?

Stillingen

Vi tilbyder

Stillingen som elektriker hos Eltronic Industrial Service &
Assembly består af at løse små og store planlagte og akutte
opgaver hos vores primært industrielle kunder.

En yderst spændende og selvstændig stilling i en innovativ
virksomhed, hvor der er højt til loftet og som er præget af
højt humør samt effektive og meget engagerede kolleger.

Dine primære arbejdsområder bliver:

Du får daglig base på domicilet i Hedensted, men vil bruge
en stor del af din tid hos kunder i lokalområdet.

•
•
•
•
•
•

Elinstallationer & elforsyninger
IT og netværksinstallationer
Projektopgaver
Tekniske bygningsinstallationer
Løbende service & vedligehold
Fejlfinding & analyseopgaver

Din hverdag bliver meget afvekslende med opgaver og
projekter af skiftende karakter og størrelse. Du bliver en del
af et tværfagligt team med professionelle og engagerede
kollegaer, der altid er klar med en hjælpende hånd og et
smittende godt humør.
Faglige kvalifikationer

Eltronic er en virksomhed i vækst og der er derfor gode
udviklingsmuligheder både fagligt og personligt.
Vi tilbyder attraktive personaleforhold, løn efter
kvalifikationer og en hverdag med teknikere og fagfolk
inden for mekanik, plc, el og meget andet.
Eltronic – en midtjysk ingeniørvirksomhed
Eltronic Industrial Service & Assembly er en del af Eltronic
A/S – et ingeniørfirma som leverer intelligente
specialløsninger i tæt kontakt med vores kunder og hjælper
med at øge deres konkurrenceevne og skabe en
bæredygtig forretning.

Du er uddannet elektriker, elinstallatør eller lignende og har
nogen års erfaring med faget gerne inden for elinstallationer og bygningsteknologi.

Eltronic opererer indenfor vind, marine og produktion.

Væsentligst er, at du er dygtig til dit fag og ikke bange for at
tage ansvar og arbejde selvstændigt med nye og afvekslende opgaver.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til
at kontakte Henning Laursen på telefon + 30 31 56 98.
Send venligst din ansøgning og dit CV pr. e-mail til
job@eltronic.dk.

Personlige kvalifikationer
Som person er du selvstændig, omhyggelig og kvalitetsbevidst. Du er tålmodig, omhyggelig og serviceminded og
forlader først et opgave, når den rigtige løsning er fundet.
Du er først tilfreds, når kunden er tilfreds – også i pressede
situationer.

Spørgsmål og ansøgning

Skriv ’Elektriker’ i emnefeltet.
Ansøgningsfrist er den 26. februar 2019.
Vi forbeholder os dog retten til at afkorte processen, hvis
den rette kandidat dukker op inden da.
Ansættelse snarest mulig.

Du bidrager til det gode arbejdsmiljø, og er god til at kommunikere i skrift og tale med både kunder og kolleger.
”Klik her og bliv klogere
på, hvordan det er at
arbejde hos Eltronic ”
Henning Laursen
Manager Building Installation

www.eltronic.dk

