
Nordjyllands bedste kolleger søger 

FOKUSERET SERVICELEDER 
MED BAGGRUND SOM INSTALLATØRMED BAGGRUND SOM INSTALLATØR

Du forstår at sætte en retning og inspirere andre til 
at følge med. Baggrunden som leder gør det natur-
ligt for dig tage ansvar og spille boldene i mål. Med 
dig bringer du indsigt i industrien, teknisk flair og 
ikke mindst lysten til at skabe positiv udvikling.

Nordelektro er på udkig efter en drivkraftig 
serviceleder med installatør baggrund. Vores nye 
kollega vil spille en nøglerolle i den fortsat te 
udvikling af vores el & automationsafdeling. 
Forebyggen de vedligehold i tæt samspil med 
kunder og montører hører også til kerneopgaven.

Kort om dig 
Du kan opretholde virksomhedens el autorisation 
som fagansvarlig - insisterer på løsninger af høj 
faglig kvalitet. Som person er du udadvendt, an-
svarsfuld og finder det helt naturligt at tage rollen 
som igangsætter. Derfor er du inspirerende og po-
sitiv at arbejde sammen med for både kolleger og 
kunder. Du trives i en flad organisation, hvor der er 
højt til loftet og let til smil. 

Med dig bringer du ledererfaring fra fx en industri-
virksomhed. Her har du hentet indsigt i industriens 
problematikker og forståelse for, hvordan teknikere 
arbejder. Personaleansvar falder dig naturligt, lige-
som du holder af en hverdag fyldt med forskelige 
opgaver, plan lægning og samarbejde.

Dine nøgleopgaver

• Opretholde virksomhedens el-autorisation og
KLS system på et højt niveau. Til dette er der en
kvalitets medarbejder ressource til rådighed.

• Kundepleje (tæt løbende kundekontakt med
fokus på salg og kundetilfredshed)

• Tilbud (besigtigelse af opgaver hos kunder og
udarbejdelse af tilbud på opgaver, pro jekter og
eftersyn)

• Opgavestyring (indkøb af materialer, dis ponering
og styring af timer/medarbejdere, kvalitetssikring
af arbejdet og fakturering i samarbejde med
administrationen)

• Eftersyn (ansvar for planlægning og optime ring
af eftersyn og sikring af fagligt niveau)

• Kvalitetssikring og systemer (arbejde ud fra
firmaets systemer som fx ISO systemer, Fieldser-
vice, kvalitetsledelsessystem og kvalitet og sund-
hed. Alle beslutninger sker med afsæt i Nordelek-
tros værdier og ledel sesmanifest)

• Rapportering (Løbende afrapportering til afde-
lingschefen om status på opgaver og projekter)

• Rådighed (bagvagt som backup til vagt montøren
og kontrolcentral)

• Personale (personaleansvar for montører i fag-
område, MUS- og lønsamtaler og lø bende koor-
dinering omkring bemandling i fagområdet og på
tværs af Nordelektro)

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 planlæg-
ning og udførelse af lovpligtige efter syn, reparation, 
forebyggende vedligehold og optimering 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 Fre-
derikshavn og løser opgaver i hele Danmark for en 
bred vifte af kunder inden for blandt andet industri, 
produktion, kontor, butik, uddannelse og bolig.

Vil du vide mere?
Så kontakt Bruno Thybo på bth@nordelektro.dk 
eller tlf. 2634 3598. Din ansøgning sender du via 
Jobindex her.

Vi glæder os til at lære dig at kende

https://www.jobindex.dk/vis-job/h1084124

