ELEKTRIKERE MED TEKNISK KUNNEN
SØGES TIL PHARMA | EL
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I vores afdeling for Pharma & Industri servicerer vi til daglig landets største og mest
avancerede medicinal-, biotech-, industrivirksomheder og healthcareområdet. Vi har
travlt og søger derfor elektrikere med teknisk know-how til at løse opgaver hos vores
kunder i hovedstadsområdet.
Du bliver tilknyttet vores kontor i Brøndby, men vil have din faste gang hos vores kunder,
hvor du vil være vores tekniske ambassadør. Det er nemlig ude hos kunderne, du skaber
den bedste værdi.
Dine primære arbejdsopgaver:
•
Udføre service og support hos eksisterende kunder
•
Deltage i små og mellemstore projekter
•
Deltage i ”Shut Downs” i forbindelse med planlagte fabriksstop hos vores kunder
Dine personlige kvalifikationer:
Vi forventer, at du…
•
Er smilende, udadvendt og har en positiv tilgang til opgaver og kunder
•
Har en god ordenssans
•
Kan levere arbejde af en høj kvalitet – hver gang
•
Er i stand til at arbejde selvstændigt
•
Interesserer dig for procesinstallationer, BMS/FMS og styringer
•
Har erfaring med udførelse af arbejder i EX områder
•
Har flair for IT
•
Behersker dansk i skrift og tale
•
Har kørekort (kat. B)
Vi tilbyder:
•
Et spændende job for de rette elektrikere
•
Løbende efteruddannelse inden for arbejdsområdet
•
Et dynamisk firma med højt til loftet og ledelse i øjenhøjde
•
Løn efter kvalifikationer
•
Overenskomst mellem Tekniq og Dansk El-forbund
Lidt om os
Vi er 200 dygtige medarbejdere som arbejder med høj faglighed og på spændende byggeprojekter i Storkøbenhavn og omegn. Vi arbejder med teknik, men frem for alt arbejder
vi sammen og på tværs af fagligheder. Vores kompetencefelt spænder over VVS, sprinkler, ventilation, el, pharma og industri. Vi kan lide store personalearrangementer og jokes
ved frokostbordet. Og vi glæder os til at byde dig velkommen!
Søg stillingen
For yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte
projektleder Nikolai Kingod på tlf. 23 22 07 10. Send din ansøgning
og CV på mail til anna@aogh.net.
Der indhentes straffeattest i forbindelse med ansættelse.
Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn,
religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

