Stillingsopslag:

El-installatør
Nord Energi Net A/S søger snarest en engageret el-installatør til
installationsafdelingen
Vi har brug for endnu en dygtig medarbejder i vores installationsafdeling.
Dine opgaver vil bl.a. være:



Opsætning/udskiftning af målere



Afprøvning og kontrol af målere



Lukning og genåbning af installationer

på såvel det faglige, som det personlige
plan. Du får 7 gode kolleger i installationsafdelingen.
Løn efter kvalifikationer inkl. pensionsordning.
Vi stiller teknikerbil til din rådighed og du
skal min. have B-kørekort.
Ansøgning:

Administrative opgaver i forbindel- Yderligere oplysninger om stillingen fås
ved henvendelse til installationsmester
se med målerudskift og spænPeter Jensen, tlf. 99 24 56 40.
dingsregistrering
Hvis ovenstående er noget for dig, så

Udførelse af spændingsmålinger
send din ansøgning vedlagt relevante
bilag til job@nordenergi.dk eller til nedenVi forventer, at:
stående adresse senest den 1. juni 2018.
Du har en relevant uddannelse som elinstallatør.
Du er serviceminded, har ordenssans og Nord Energi Net A/S



er tålmodig.

Ørstedsvej 2

Du er initiativrig og kan arbejde selvstæn- 9800 Hjørring
digt.
Telefon 99 24 56 56
Du arbejder struktureret og målbevidst.
Du trives i et miljø hvor tingene går hurtigt og er klar til at tilpasse dig nye udfordringer.

www.nordenerginet.dk
info@nordenergi.dk

Du er klar til at blive en aktiv brik i vort
team af dygtige medarbejdere.
Vi tilbyder:
Et selvstændigt job i et dynamisk miljø,
hvor du har mulighed for at udvikle dig
Nord Energi: er sikker elforsyning med meget høj og stadig stigende kvalitet og en forsyningssikkerhed på
over 99,99 procent • har Nordjyllands laveste nettarif til alle 97.000 kunder • ejer og etablerer fibernettet i
det meste af Vendsyssel • er medejer af selskabet Eniig Energi A/S • har 140 medarbejdere med et højt fagligt niveau, klar til at yde den bedste service overfor forbrugere såvel som samarbejdspartnere • har hovedkontor i Hjørring og endvidere bemandede afdelinger i Brønderslev og Skagen.

