KRANER ELEKTROMEKANIK
ELE VATORER & DØRE MASKINSERVICE
EL & AUTOMATION nordelektro.dk

Elektriker på jagt efter

Nordjyllands bedste kolleger?
Hos Nordelektro går udfordrende opgaver hånd i hånd
med 40 voldsomt flinke kolleger. Forvent at blive mødt
med et smil og en hjælpende hånd - uanset hvor travlt
der er. Måske er det en af grundene til, at vi er så gode
til at fastholde vores team. Her er rart at være, vi fejrer
succeser og giver gerne et klap på skulderen, når det er
fortjent. Og det er det heldigvis tit.

GLÆD DIG TIL:

 ansættelse i en virksomhed under udvikling
 mulighed for at leve dine egne ambitioner ud
 en afvekslende hverdag med et væld af forskellige

opgaver og kunder
 kolleger der altid står klar til at hjælpe
 personalegoder som sundhedsforsikring, frugtord-

ning og fælles sociale aktiviteter

VI SAVNER EN ELEKTRIKER, DER…

 kan sit kram - og har været ude og bevise det
 har erfaring med kunder inden for erhverv og industri

NORDELEKTRO - KORT FORTALT

Nordelektro er en dansk installations- og servicevirksomhed med base i Aalborg. Hver dag hjælper vi en
bred kundegruppe inden for industri, erhverv, bygge
& anlæg samt offentlig virksomhed - fordelt over hele
landet.
Nordelektro håndterer installation, service og
vedligehold inden for:
 El og automation
 Elektromekanisk arbejde
 Maskinservice
 Elevatorer
 Kraner og løftegrej

SKAL VI LÆRE
HINANDEN AT KENDE?

Bare send dit navn og tlf. til Bruno Thybo på
bth@nordelektro.dk eller tlf. 26343598. Så kontakter
han dig hurtigst muligt.

 har en mekanisk forståelse, dog ikke et krav
 er selvkørende og selvstændig
	er serviceminded og ved, hvordan man gør

kunder glade
	kan følge opgaverne til dørs - og gerne et par

skridt mere

Giv os et ring
Vi er Nordjyllands bedste arbejdsplads. Punktum.
Du kan selv prøve at ringe til en af vores montører,
hvis du vil være helt sikker. Tag fat i Allan Larsen
på tlf. 30 16 35 99 eller Per Jensen på tlf. 26 34 35 94.

	er god til at samarbejde med kolleger
	arbejder struktureret

“

Hørt mellem kolleger hos Nordelektro:

“Jeg har altid lyst til at arbejde sammen med ham”
“Han er en, man kan stole på”
“Han er smækfuld af humor hele tiden”
“Han siger altid noget sødt om mig, når han
går forbi i receptionen”
“Hun er så fuld af sjov”
www.nordelektro.dk/job/
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