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ELEKTRO GRUPPEN
søger nye medarbejdere...
Vi har TRAVLT og ønsker at udvide medarbejderstaben med:

2 automatik-/elektroteknikere
til vores elektroafdelinger

2 montører
til vores serviceafdeling for autolifte

Til snarlig tiltrædelse søger vi erfarne og dygtige medarbejdere, som er klar til at have 
mange bolde i luften og samtidig kan holde hovedet koldt i en travl hverdag. Du har gode 
sprogkundskaber i dansk og engelsk, således kan du læse og forstå en teknisk manual. Vi for-
venter, at du er ansvarsbevidst og struktureret i dine arbejdsmetoder.

Om os:
Elektro Gruppen består af Brønderslev Elektro A/S, Aalborg Elektro A/S, 
Frederikshavn Elektro ApS, Dronninglund Elektro ApS, Brønderslev 
Trykluftscenter A/S og Stenhøj Nordjylland ApS.

Elektro Gruppen er en virksomhed i vækst med 50 år på bagen. Vi har 
4 værksteder med afdelinger i Brønderslev, Aalborg, Frederikshavn, 
Dronninglund. Flere af vore medarbejdere er montører og dagligt på 
landevejene i servicevogne.

Elektro Gruppen har ca. 35 veluddannede medarbejdere, som beskæf-
tiger sig med alt inden for trykluftsservice, autoliftservice, kranservice, 

servicering af maskinanlæg, tavleafdeling, smedeafdeling med arbej-
de i rustfri og sort jern. Elektroværksted for renovering af elektromoto-
rer, samt alt andet inden for den elektromekaniske branche.

Ansøgningsfrist er den 15. januar 2016 og forventede samtaler ultimo 
januar. Skriftlig ansøgning med CV, bedes sendt til:
job@elektro.dk

For nærmere information kontakt:
Lars Sanderhoff, 23 61 05 52 (automatik-/elektrotekniker),
eller Morten Petersen 23 60 02 59 (servicemontør).

Som automatik-/elektrotekniker
ønsker vi, at du er faguddannet elektromekaniker/automatikmekani-
ker eller Industritekniker - har lyst til arbejde med bl.a. mekanisk ved-
ligeholdelse, fejlfi nding og reparation samt daglige udfordringer med 
spændende arbejdsopgaver. Du er initiativrig, selvstændig og positiv.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:
 ■  PLC programmering
 ■  Bygning af el-tavler
 ■  Fejlfi nding på maskinanlæg
 ■  Vedligeholdelse og fejlsøgning på automatiske anlæg
 ■  Udarbejde/rette el-dokumentation
 ■  Energioptimering
 ■  Salgsarbejde internt som eksternt

Som servicetekniker/-montør
ønsker vi, at du har teknisk fl air og faglig relevant erfaringer tilsvaren-
de til maskinarbejder, industritekniker, fagtekniker eller lignende. Du 
skal køre på landevejen i egen servicebil med fortløbende service for 
eksisterende servicekunder samt deltage i varierende ad hoc opgaver.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:
 ■  Montage, service og reparation
 ■  Lifte
 ■  Løftere
 ■  Kompressorer
 ■  Sporringsapparater
 ■  Pressere
 ■  Lovpligtig eftersyn på autolifte m.m.


