
OM OS
Nordelektro er en dansk installations- og service-
virksomhed, der bygger på fremsynet viden og 
håndværksmæssig kvalitet. 

Vi bor i Aalborg - men arbejder landsdækkende for 
en bred kundegruppe inden for industri, erhverv, 
bygge & anlæg samt offentlig virksomhed. 

Nordelektro håndterer installation, service og 
vedligehold inden for:
  El og automation
  Elektromekanisk arbejde
  Maskinservice
  Elevatorer
  Kraner og løftegrej

Kernen i Nordelektro er en motiveret, kompe-
tent og ansvarsfuld medarbejderstab på ca. 40-
50 mand. Hver dag er de med til at sikre, at alle 
opgaver – store som små – bliver håndteret med 
udgangspunkt i kundens behov og ønsker.

Vi sætter en ære i at være teknologiske frontløbere.
For kunderne betyder det løsninger, der holder og
går forrest.

OM JOBBET
Vil du gerne arbejde med reparationer og servi-
ceeftersyn af alle former for maskiner i bl.a. bear-
bejdningsindustrien? Vi reparere og servicere både 
mekaniske og elektriske systemer i f.eks. CNC 
styret fræser og drejebænke. Som servicemontør 
hos Nordelektro får du et selvstændigt job, hvor 
du sørger for, at vores kunders maskiner fungerer 
optimalt. Vi stiller en servicevogn til rådighed. Du 
får både til opgave at håndtere akutte udfordringer 
med maskinerne, planlagte reparationer og lovplig-
tige eftersyn og fejlsøgning. Vi skal nok sørge for at 
træne dig op i starten, så du bliver klar til at køre 
ud på egen hånd. Dine typiske kunder er primært 
inden for bearbejdningsindustrien.

Nogle gange kræver en reparation en ekstra mand. 
Derfor har du indimellem en kollega med i bilen, 
så I kan løse opgaven sammen. Og skulle du blive 
i tvivl om en reparation, er der altid en kompetent 
kollega, der kan hjælpe.

DU HAR
 Uddannelse som relevant fagtekniker 

GERNE KENDSKAB TIL
 Mekanik i maskiner
 Plc
 Servo systemer
 Målesystemer
 Geometri
 Parameterering
 Elektronik kendskab
 Pc og software

NORDELEKTRO TILBYDER
 Ansættelse i en virksomhed under udvikling
 Mulighed for personlig udvikling
 Bredt udvalg af opgaver/kunder  
 med stor afveksling
 Fast arbejde til den rette medarbejder
 Gode kollegaer
 Personalegoder som sundhedsforsikring,
 frugtordning og fælles sociale aktiviteter

Ansøgning sendes til:
Afdelingschef Bruno Thybo: bth@nordelektro.dk

+45 9630 3888
www.nordelektro.dk

Nordelektro søger en 
SERVICEMONTØR TIL MASKINSERVICE

     - der holder kunderne kørende

nordelektro.dk
MASKINSERVICE
ELEKTROMEKANIKKRANER

ELE V ATORER & DØRE
EL & AUTOMATION


