Projektleder med afdelingslederpotentiale
Nord Energi Teknik A/S søger en projektleder til elafdelingen.
Vi har brug for en dygtig og initiativrig projektleder, som på sigt vil komme til at fungere som
afdelingsleder.
Dine opgaver kan bl.a. være:

Projektledelse










Arbejdsledelse
Tilbudsgivning
Termografering



Dit arbejdssted bliver på hovedkontoret i Hjørring.
Ansøgning:
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved
henvendelse til entreprenørchef Søren Johansen, tlf. 99 24 56 56

KLS

Hvis ovenstående er noget for dig, så send din
ansøgning vedlagt relevante bilag til
job@nordenergi.dk eller nedenstående adresse
snarest muligt.

Ad hoc opgaver

Der vil løbende afholdes samtaler.

Kabelfejlsøgning
ISO 9001

Mulighederne er mange, de skal bare
gribes

Vi forventer, at du:

Er uddannet elinstallatør el. lign.





Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning.

Har gode IT kundskaber.
Har gode engelsk kundskaber.
Kan arbejde selvstændigt og indgå i projektteams.
Har kørekort til personbil (B).

Nord Energi Teknik A/S
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
Telefon 99 24 56 56

www.nordenergi.dk
info@nordenergi.dk

Det vil være en fordel, at du:

Har godt kenskab til office-pakken
Vi tilbyder:
Et job i et dynamisk team med mulighed for at
udvikle dig både fagligt og personligt.
Et afvekslende og interessant job, hvor du selv er
med til at præge hverdagen
At du bliver en del af et team på 6-8 kollegaer i
Nord Energi Teknik A/S, der beskæftiger 64 engagerede og kompetente medarbejdere.
Nord Energi Teknik samarbejder dagligt med en
bred vifte af kundegrupper og diverse underleverandører og naturligvis resten af Nord Energikoncernen.

Nord Energi er: Sikker elforsyning med meget høj og stadig stigende kvalitet og en forsyningssikkerhed på over 99,99
procent • Nordjyllands laveste nettarif til alle 97.000 kunder • Ejer og etablerer fibernettet i det meste af Vendsyssel •
Medejer af selskabet Eniig Energi A/S • 140 medarbejdere med et højt fagligt niveau, klar til at yde den bedste service
overfor forbrugere såvel som samarbejdspartnere • Hovedkontor i Hjørring og endvidere bemandede afdelinger i Brønderslev og Skagen.

