AUTOMATIONS-ELEKTRIKER

EN SIKKER FORBINDELSE

Få en ny og spændende dagligdag på en professionel arbejdsplads med
masser af muligheder for faglig og personlig udvikling. Bliv en del
af Jysk Elteknik som industri- og automationselektriker.

Stillingen
Du kommer på et hold med stærke og engagerede kolleger, hvor du
får varierende og udfordrende opgaver. Som en del af industri/
automations-afdelingen bliver dine primære opgaver vedligehold,
fejlfinding og reparation af maskiner samt plc og reguleringer på
automationsanlæg ved vores mange industrikunder.

Din profil
Din baggrund er elektriker, med kendskab til
Du kan arbejde selvstændigt og struktureret,
kvalitet og ejerskabsfølelse og kan samtidig
samarbejde med dine kolleger. Du har evne og
fejlfinding og løsning af akutte opgaver.

HAR DU SPØRGSMÅL?
KONTAKT:
Brian Westergaard
Tlf. 40 30 01 41
Mail: bwj@jyskel.dk

industriinstallationer.
med ansvarsbevidsthed,
have stor fokus på at
lyst til at arbejde med

Vi tilbyder
• En fagligt spændende hverdag med gang i gennem mange
forskelligartede opgaver.
• En sjov, rar og uformel omgangstone med god stemning hele vejen
rundt
• Knalddygtige kolleger, der er glade for og engagerede i deres
arbejde
• Fast job med løn efter kvalifikationer

Hos Jysk Elteknik
Bliver du en del af en arbejdsplads, hvor her er stort fokus på
arbejdsmiljøet. Både fagligt og socialt. Her skal vi være glade for
at gå på arbejde, og det bliver man, hvis man har det godt med sine
kolleger og får til at udvikle sig fagligt og personligt.
Du får 100 friske kollegaer og vil opleve en uformel omgangstone og
godt sammenhold. Du møder ind til en positiv attitude, hvor alle
hjælper hinanden. Vi tilbyder ordentlige løn- og ansættelsesforhold
samt sundhedsforsikring.

Hvorfor har vi brug for dig?
Vi er inde i en rigtig god udvikling, der er fart på kunderne, og vi
får løbende flere opgaver, der kræver dygtige medarbejdere.

Er du vores nye elektriker? Så glæder vi os til at høre fra dig.
Ring på 40 30 01 41 og spørg efter Brian.
Du kan også sende en ansøgning på mail til: bwj@jyskel.dk

Jysk Elteknik A/S
THISTED
Karetmagervej 2
7700 Thisted
97 92 27 00
HURUP
Toftegade 48
7760 Hurup
96 69 36 36
NYKØBING MORS
Elsøvej 214 - 218
7900 Nykøbing Mors
97 74 40 66
SKIVE
Jegstrupvej 4M
7800 Skive
96 69 36 26
THISTED EL-FORRETNING
BUTIK
Winthersmøllevej 3
7700 Thisted
97 92 40 00

