Stillingsopslag:

Elektriker
Nord Energi Teknik A/S søger elektrikere til arbejde med elforsyning
I jobbet som elektriker kommer du til at arbejde derleverandører og naturligvis resten af Nord
på spændinger op til 60 kV.
Energi-koncernen.
Dine opgaver kan bl.a. være:

Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning.

•

Udbygning og vedligeholdelse af vores lav– og højspændingsnet.

Dit arbejdssted bliver under åben himmel i det
meste af Vendsyssel.

•

Montering og vedligeholdelse af 10–
og 60 kV stationer.

•

Fejlfinding på el-nettet.

•

Mulighederne er mange, de skal bare
gribes.

Vi forventer:
At du har en baggrund som elektriker.
At du er serviceminded, har ordenssans og er
tålmodig.

At du er kvalitetsbevidst og kan arbejde selvstændigt, men du skal også kunne samarbejde
og indgå i de forskellige arbejdshold.
At du har kørekort B, som minimum.
Vi tilbyder:

Ansøgning:
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved
henvendelse til afdelingsleder Bjarne Gjøderum, tlf. 99 24 56 06.
Hvis ovenstående er noget for dig, så send din
ansøgning til job@nordenergi.dk eller nedenstående adresse.
Der vil løbende afholdes samtaler.

Nord Energi Teknik A/S

Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
Telefon 99 24 56 56
www.nordenergi.dk
info@nordenergi.dk

Et job i et dynamisk team med mulighed for at
udvikle dig både fagligt og personligt.
At du bliver en del af et team på i alt 30 elektrikere i Nord Energi Teknik A/S, der beskæftiger
60 engagerede og kompetente medarbejdere.
Nord Energi Teknik samarbejder dagligt med
en bred vifte af kundegrupper og diverse unNord Energi: er sikker elforsyning med meget høj og stadig stigende kvalitet og en forsyningssikkerhed på
over 99,99 procent • ejer og vedligeholder fibernettet i det meste af Vendsyssel samt på Læsø • har 140
medarbejdere med et højt fagligt niveau, klar til at yde den bedste service overfor forbrugere såvel som samarbejdspartnere • har hovedkontor i Hjørring og endvidere bemandede afdelinger i Brønderslev og Skagen.

