
Så har vi Nordjyllands bedste kolleger og opgaver til dig

ER DU ELEKTRIKER?ER DU ELEKTRIKER?

Hos Nordelektro går udfordrende opgaver hånd 
i hånd med 50 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.

Lige nu er vi på udkig efter en elektriker, som er på 
jagt efter en arbejdsplads med spændende 
udfordringer og søde kolleger.

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,

pensionsordning, frugtordning og fælles sociale
aktiviteter

Vi savner en industri-elektriker eller en 
automations-tekniker, der...

• kan sit kram - og har været ude og bevise det
• har erfaring med kunder inden for erhverv og

industri
• har en mekanisk forståelse, dog ikke et krav
• har gerne erfaring med fejlfinding

• er selvkørende og selvstændig
• er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i

dit daglige arbejde
• kan og vil holde sig ajour med udviklingen inden

for det el-tekniske fagområde
• er serviceminded og ved, hvordan man gør

kunder glade
• kan følge opgaverne til dørs - og gerne et par

skridt mere
• har kørekort til bil og kan fremvise ren

straffeattest

Nordelektro - Teknisk i front
Hos Nordelektro er vi specialister i teknisk facility 
management. Vores kunder bruger os til planlæg- 
ning og udførelse af lovpligtige eftersyn, 
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 Dennis villadsen på tlf. 2634 3593. 
Send din ansøgning til info@nordelektro.dk med 
emne [Elektriker]. Stillingen skal besættes snarest, 
og vi behandler derfor ansøgninger løbende.

Vi glæder os til at lære dig at kende


