
VI SAMLER PÅ GODE  
SERVICEMONTØRER
OG ENDNU BEDRE KOLLEGEROG ENDNU BEDRE 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 forskelli-
ge 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 - 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 skriv til info@nordelektro.dk med att.: 
Hans Peter Andersen. Ring til ham på tlf. 
2127 7538, hvis du vil vide mere om jobbet. Stillin-
gen skal besættes snarest, og vi behandler derfor 
ansøgninger løbende.

Vi glæder os til at lære dig at kende


