
KNIVSKARP KRANMONTØR KRANMONTØR
Nordjyllands bedste kolleger søger 

Du er god til både mennesker og maskiner.  
Din baggrund i branchen gør dig i stand til lyn-
hurtigt at spotte udfordringerne - og løse dem 
igen. 

Nordelektro leder efter en kranmontør, der hver 
dag sætter sin tekniske snilde i spil. Med frihed 
under ansvar arbejder du målrettet på at give 
alle vores kunder en god oplevelse. 

Til gengæld får du bl.a. pensionsordning, sund-
hedssikring og Nordjyllands dygtigste kolleger.

Kort om dig 
Som person er du udadvendt og trives i selskab 
med både kolleger og kunder. Derfor går du til 
opgaven med en positiv indstilling, der er med til 
at bibeholde og videreudvikle hele vores kunde-
kreds.

Med afsæt i din faglige uddannelse tager du initi-
ativ og løser opgaven. I pressede situationer kan 
du holde hovedet koldt og bevare overblikket. 
Det er naturligt for dig at tage ejerskab over dine 
egne opgaver, så du optræder med stor trovær-
dighed. 

Desuden er det et krav for stillingen, at du har 
kørekort.

Dine nøgleopgaver

• Betjening af kunder med eftersyn

• Forebyggende vedligeholdelse og reparati-
onsopgaver på kran og løftegrej

• Montage af kransystemer 

• Montage af periferiudstyr  
 
 

Glæd dig til
Hos Nordelektro bliver du en del af en stærk 
vækstvirksomhed, hvor du får Nordjyllands 
bedste kolleger. Her går høj faglighed hånd i 
hånd med en uformel tone. Forvent at blive mødt 
med et smil og en hjælpende hånd - uanset hvor 
travlt der er. 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.

Nordelektro - teknisk i front 
Hos Nordelektro er vi specialister i teknisk fa-
cility management. Vores kunder bruger os til 
planlægning og udførelse af lovpligtige eftersyn, 
reparation, forebyggende vedligehold og optime-
ring af alle former for tekniske anlæg. På denne 
måde skaber vi en mere stabil drift og længere 
levetid på vores kunders udstyr. 

Vi har afdelinger i Aalborg og Frederikshavn og 
løser opgaver i hele Danmark for en bred vifte af 
kunder inden for blandt andet industri, produkti-
on, kontor, butik, uddannelse og bolig.

Vil du vide mere?
Så kontakt Bruno Thybo på:  
bth@nordelektro.dk eller tlf. 2634 3598. Han 
står også klar til at modtage din ansøgning.

Vi glæder os til at lære dig at kende


