
Vi har brug for endnu en dygtig installations-

konsulent til vores afdeling i Brønderslev. 

Dine primære opgaver vil være: 

 Besøge kunderne forud for installation 

af fiberbredbånd. 

 Gennemgå installationsprocessen 

sammen med kunden. 

 Levere fiberudstyr til kunden. 

 Opfølgning på udførte opgaver 

 

Vi forventer, at du: 

 Kan lide at tale med kunder. 

 Er en Teamplayer - både i installations-

teamet og på tværs i organisationen 

 Er serviceminded og tager imod opga-

verne med et smil 

 Er kvalitetsbevidst og følger opgaver-

ne/projekterne helt til dørs og til tiden - 
også selvom det kræver en ekstra ind-

sats 

 Arbejder struktureret og målbevidst 

samtidig med, at du er fleksibel og 

forandringsparat 

 Trives med at der stilles krav og hvor 

resultaterne naturligvis anerkendes 

 Trives i en branche og virksomhed 

under stadige forandringer 

Vi tilbyder: 

Et job i et ungt, dynamisk og ligefremt miljø 
med mulighed for at udvikle dig både på det 

faglige og personlige plan. 

Du bliver en del af Installations teamets medar-

bejdere i Nord Energi Fibernet A/S. 

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, men der kan 

påregnes overarbejde. 

Ansøgning: 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkom-
men til at kontakte Anne Katrine Ring Hansen 

på telefon 23690898. 

Hvis ovenstående er noget for dig, så send din 
ansøgning vedlagt relevante bilag til 

job@nordenergi.dk snarest muligt. 

Nord Energi Fibernet A/S 
Ørstedsvej 2 
9800 Hjørring 

Telefon 99 24 56 56 

www.nordenergi.dk 

info@nordenergi.dk 

Stillingsopslag: 

Installationskonsulent 

Nord Energi Fibernet A/S søger snarest en serviceminded og 

kvalitetsbevidst Installationskonsulent  

Nord Energi: er sikker elforsyning med meget høj og stadig stigende kvalitet og en forsyningssikkerhed på 

over 99,99 procent • har Nordjyllands laveste nettarif til alle 98.000 forbrugere • ejer og etablerer fibernettet i 

det meste af Vendsyssel • 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. 


