
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, 
 frugtordning og fælles sociale aktiviteter.

VI SAVNER EN SERVICEMONTØR TIL 
MASKINSERVICE, DER…
 gerne vil arbejde med reparationer og 
 serviceeftersyn 
 kan reparere og servicere både mekaniske og
 elektriske systemer
 vil have et selvstændigt job
 elsker en omskiftelig hverdag med både akutte 
 udfordringer og planlagte opgaver
 møder kunderne med et smil
 følger opgaverne til dørs - og gerne et par 
 skridt mere
 er uddannet som relevant fagtekniker.

NORDELEKTRO - KORT FORTALT
Nordelektro er en dansk installations- og servicevirk-
somhed 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.

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.

Østerport 3, 9000 Aalborg
Fiskerihavnsgade 23, 9900 Frederikshavn

+45 9630 3888
Info@nordelektro.dk
www.nordelektro.dk

Vi samler på gode servicemontører
og endnu bedre kolleger

nordelektro.dk
MASKINSERVICE
ELEKTROMEKANIKKRANER

ELE V ATORER & DØRE
EL & AUTOMATION

SERVICEMONTØR TIL MASKINSERVICE


