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Elektriker til vores serviceafdeling.
For at styrke vores service afdeling, søger vi en ekstra elektrikere til
spjældopgaver samt mindre projekter
Du skal have flair for service og godt håndværk.
Med hurtigst mulig tiltrædelse søger vi en kompetent Elektriker til at
forestå service for vores store kreds af faste og stabile kunder indenfor
såvel erhverv, samt det offentlige og private. Du skal frem for alt være
serviceminded og god til at tale med og forstå vores kunders behov.
Du skal være pligtopfyldende og god til at give tilbagemeldinger.
Dine kvalifikationer:
- Nogle års erfaring som elektriker indenfor service/spjæld.
- Har et bredt kendskab til elinstallationer og kan arbejde selvstændigt.
- kørekort kat. B.
Din person:
Det er afgørende for din succes i stillingen, at du:
- selvstændig kan arbejde med tekniske udfordringer.
- tage beslutninger baseret på din viden og erfaring.
- arbejde struktureret og løsningsorienteret samt være på forkant med
opgaverne.
- har en positiv indstilling og sætter en ære i at udføre arbejdet korrekt og
til kundens fulde tilfredshed.
- er ordensmenneske, udadvendt og har det godt med direkte
kundekontakt.
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Vi tilbyder:
- God løn som matcher dine kvalifikationer.
- Firmabil.
- Firmatelefon til brug i arbejdstiden.
- Mulighed for flextid.
- Velfungerende personaleforening.
- Frihed under ansvar.
Desuden kan du se frem til en spændende og afvekslende hverdag med
udfordringer, råderum og gode muligheder for din personlige og faglige
udvikling. Gode kollegaer i et miljø hvor trivsel og personalepleje vægtes
højt.
Hvem er vi:
Elexperten er en mellemstor virksomhed, som ligger i Ikast. Vi beskæftiger
25 elektriker, som arbejder med alle slags opgaver såsom nybyg, div.
Service opgaver samt projekter af forskellige størrelser. Hos os er der fokus
på uddannelse og kompetenceudvikling og vi har en høj arbejdsmoral, hvor
kvalitet og service er i centrum. Hverdagen er præget af et godt
arbejdsmiljø og en uformel atmosfære, hvor gensidig respekt er i højsæde.
Spørgsmål til stillingen:
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte overmontør
Kim Andersen på tlf. 51187826.
Ansøgning:
Ansøgning og CV sendes til ka@elexperten.dk mrk. Elektriker service.
Tiltrædelse snarest muligt.
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