
                    

         

                          

 

 

Elektriker søges  

Om jobbet 

Er du uddannet elektriker og brænder for at yde en god service?  Så kan du blive en del af vores             

voksende team, som servicerer nordjyderne hver dag!  

Som medarbejder i vores elektrikerafdeling vil du blive en del af et team på 5 dygtige kollegaer. Du vil 

primært have kontakt til vores projektledere i afdelingerne, men vil også blive en del af tværfaglige 

projekter, som involverer alle vores faggrupper. Du vil primært udføre store som små reparationsopga-

ver samt nybyg.  Du vil ofte være på flere opgaver i løbet af en arbejdsdag. Dine arbejdsopgaver mod-

tager du via vores styringssystem på en tablet og du vil have montørbilen med hjem og kan køre direkte 

ud til vores kunder.   

Om jobbet 

• Spjældopgaver privat og industri. 

• Fejlsøgning, reparation og vedligehold. 

• Proces- og energioptimering. 

• Nybyg og renovering. 

• Service og vedligehold.  

 

Om dig 

• Du er uddannet elektriker. 

• Du arbejder selvstændigt og trives med frihed under ansvar. 

• Du er kvalitetsbevidst, ansvarlig og mødestabil. 

• Du er positiv, engageret og serviceminded både overfor kunder og kolleger. 

• Du har B-kørekort. 

• Hvis du har trailerkørekort, er det en fordel. 

 

Vi kan tilbyde           

• En virksomhed i vækst med gode udviklingsmuligheder. 

• Varierende og udfordrende opgaver. 

• Godt arbejdsmiljø og masser af gode kolleger. 

• Tæt samarbejde med din nærmeste leder. 

• Gode udviklingsmuligheder. 

 

Hvem er vi 

Vores mission er at gøre det nemt, trygt, professionelt og bæredygtigt. Vi leverer professionelle løsnin-

ger inden for kloak- og VVS-service samt murer-, el-, tømrer- og malerarbejde. Vi er specialister i forsik-

ringsskader og samarbejder med alle forsikringsselskaber i Danmark. I dag har vi omkring 120 dygtige 

og veluddannede medarbejdere, som er i stand til at løse enhver opgave inden for nævnte områder. Vi 

er ISO certificeret indenfor ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). 

Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi læser ansøgningerne løbende. Tiltrædelse er snarest muligt. 

Ansøg nu på job@spjensen.dk eller ring til afdelingsleder Rune B. Nielsen på tlf. 22 27 24 23 for en snak.  


