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OG ELEKTRIKERE
Hvis du i dit arbejde har kunden i centrum, så vil vi have dig i centrum.
Hvis du har styr på din værktøjskasse, sørger vi for udfordrende opgaver,
hvor du kan få lov at bruge den. Hvis du vil være en del af et teknisk hold,
så har vi reserveret en plads til dig.

Der står stolthed i blikket, når vi kalder os tværfagligt teknikhus med høj faglighed.
Vores kompetencefelt rummer VVS, sprinkler, ventilation, el, pharma og industri, og til
lige præcis det har vi brug for flere VVS-montører og elektrikere:
Vi søger elektrikere til:
• Service
• Pharma
• Entreprise (gerne sjak!)

Vi søger VVS-montører til:
• Service
• Pharma

På din to-do liste vil der stå alt fra store til mindre opgaver, og du vil primært skulle arbejde i Storkøbenhavn. Du passer særligt godt ind, hvis du kan tjekke følgende af:
•
Du har selvfølgelig den rette uddannelse med i lommen
•
Du tænker ’JA!’ i stedet for ’nej...’
•
Du har orden i dine sager - pinlig orden er også helt ok!
•
Hjælpsomhed og fleksibilitet er to stykker værktøj, du har med på job hver dag
•
Hvis du møder politiet på køreturen, kan du hive et kørekort til kategori B frem
Vi tilbyder:
•
En stilling med varierende og udviklende arbejdsopgaver
•
Løbende efteruddannelse inden for dit arbejdsområde
•
En leder der tager telefonen, når du ringer og en arbejdsplads som værdsætter
sine medarbejdere lige så højt som sine kunder
•
Løn efter kvalifikationer
•
Overenskomst mellem Tekniq og Dansk El-forbund/Blik & Rør
Lidt om os
Vi er 150 medarbejdere der tilhører vores adresse i Brøndby, men arbejder på spændende projekter i Storkøbenhavn og omegn. Vi arbejder med teknik, men frem for alt arbejder vi sammen og på tværs af fagligheder. Vi kan lide store personalearrangementer og
jokes ved frokostbordet. Og vi vil rigtig gerne have dig med på holdet!
Søg stillingen
For yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at ringe på 39 29 63 33 og oplyse
om du søger som VVS’er eller elektriker. Send os straks dit CV og
din ansøgning på mail til anna@aogh.net. Vi behandler ansøgninger
løbende. Der indhentes straffeattest i forbindelse med ansættelse.

Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder,
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

