
SERVICELEDER TIL SERVICELEDER TIL 
EL OG AUTOMATIONEL OG AUTOMATION

Måske er du allerede en erfaren serviceleder. Måske 
vil et job som serviceleder være det næste naturlige 
skridt på din karrierevej. Det vigtigste er, at du har 
lyst til at være en del af et udviklingsorienteret team i 
Aalborg. Du medbringer en solid el-baggrund, gerne 
fra industrien. En baggrund som installatør er et ønske, 
men ikke et krav.

Som serviceleder hos Nordelektro står du i front for 
vores El- og Automationsafdeling og er en vigtig brik i 
vores fortsatte udvikling og vækst. For os er det derfor 
naturligt at investere i dig, så du bliver en af Nordjyl-
lands bedste serviceledere.

Glæd dig til
Hos Nordelektro bliver du en del af en stærk vækstvirk-
somhed, 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.

Dine primære arbejdsopgaver:
• tæt løbende kundekontakt, hvor du altid søger 

nye veje til at udvikle samarbejdet - fx ved 
ofte at tage kontakt og tilbyde sparring på 
løsninger, tilbud og kalkulationer.

• sparring med og ledelse af vores montører. 
Målet er altid at understøtte deres udvikling, 
tiltrækning og fastholdelse i virksomheden.

Derudover kommer du til at stå for at kvalitetssikre 
arbejde og fakturere i samarbejde med administration. 
Som serviceleder styrer du opgaver fra start til slut, 
herunder også evt. indkøb af materialer. Samarbej-
de og koordinering på tværs af fagområder bliver en 
naturlig del af din hverdag, ligesom du også kommer 

til at anvende CRM og ressourcestyringssystem. I det 
daglige afrapporterer du til servicechefen. Hver 5. uge 
deltager du i bagvagten som backup til montørerne og 
kontrolcentral.

Dig som person
Du kan udstikke en retning og inspirere andre til at 
følge den. Det falder dig mere naturligt at besøge 
kunder og opbygge gode relationer internt og eksternt, 
end at sidde bag en computerskærm. Udover din sans 
for teknik er du også nysgerrig på forretningen, både 
i forhold til at finde de bedste løsninger i samarbejde 
med kunderne og økonomien bag.
 
Når du udvikler løsninger til kunderne, er du nytænken-
de, proaktiv og positiv. Takket være din udadvendte 
og nysgerrige personlighed falder det dig naturligt at 
skabe stærke professionelle relationer. I fokus er altid 
at skabe værdi - både internt og eksternt. For dig er en 
opgave først helt i mål, når den er fulgt sikkert til dørs.

Nordelektro kort fortalt
Hos Nordelektro A/S er vi specialister i teknisk facility 
management, og vi tilbyder løsninger og services til 
danske industrivirksomheder. Vores kunder bruger os 
til at planlægge og udføre lovpligtige eftersyn, repara-
tion, forebyggende vedligehold og optimering af alle 
former for tekniske anlæg.

Ansøgning og spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen? Så kontakt servicechef 
René Hansen på tlf. 26 34 35 91. Send din ansøgning 
til job@nordelektro.dk med emne [Serviceleder]. Stil-
lingen skal besættes snarest, og vi behandler derfor 
ansøgninger løbende.

Vi glæder os til at lære dig at kende

Udvikling og vækst ligger i dit DNA. Du er dus med el-branchen og måske også industri-
en. Og når vi siger frontløber, tænker du: “det er mig”. Lige nu mangler vi en serviceleder, 
der for alvor kan markere Nordelektro som en stærk spiller inden for el og automation.

der vil med på vores vækstrejse


