
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 og anlæg samt offentlig virksomhed. 

Nordelektro håndterer installation, service og ved-
ligehold 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 DIG
  Erfaren og uddannet elektriker
  Har erfaring med erhverv og industri-kunder
  Har en bred faglig profil
  Er selvkørende og selvstændig
  Er serviceminded og har forståelse for at sætte 

kunden i centrum
  Følger altid opgaver og kunder helt “til døren”
  Er godt til at samarbejde med kolleger
  Arbejder struktureret

DINE OPGAVER
 Primært service- og spjældopgaver hos 
 erhvervs- og industrikunder
 Til tider mindre projekter hos erhvervs- og  
 industrikunder
 Alsidige opgaver indenfor følgende specialer:
 - Energioptimeringer
    - Eftersynsopgaver af tekniske installationer
 - El-tekniske opgaver på tværs af Nordelektro’s 
  4 øvrige fagområder (Kran, elevator, maskin- 
  service og elektromekanisk værksted)

Hos Nordelektro går vi meget op i at finde den bedste 
person til opgaven. Kommer du til Nordelektro med 
specielle fagkompetencer, tilpasser vi opgaverne og 
dagligdagen til disse.

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 kolleger
 Personalegoder som Sundhedsforsikring,  
 frugtordning og fælles sociale aktiviteter

Hvis du vil vide mere, så kontakt Bruno Thybo 
på: bth@nordelektro.dk. Han står også klar til at 
modtage din ansøgning.

nordelektro.dk
MASKINSERVICE
ELEKTROMEKANIKKRANER

ELE V ATORER & DØRE
EL & AUTOMATION

Nordelektro søger ALLROUND ELEKTRIKER     
- der kan sætte strøm til driften

+45 9630 3888
www.nordelektro.dk


