
Service Elektriker  
 

Er det tid til nye udfordringer?    TeknikGruppen - Vejle afd.  

• Bor du i Vejle eller omegn?  
• Elsker du tekniske udfordringer? 
• Er du uddannet inden for det el-tekniske?  

Vi søger en ny kompetent kollega 

Har du lyst til at indgå i et professionelt serviceteam, hvor vi hjælper hinanden og vores kunder med at holde 
dampen og spændingen oppe, så kunne du meget vel være den person, vi søger. Du kommer ikke til at kede 
dig, da opgaverne favner bredt og humøret er højt! 

Dine primære arbejdsopgaver vil være 
• Fejlfindingsopgaver og tilhørende reparation 
• Ombygning af eksisterende anlæg 
• Montage af El tekniske løsninger  
• Service på El installationer 
• Spjæld-opgaver 

Din Profil 
• Du er selvkørende, med bred El-teknisk viden  
• Du er kvalitetsbevidst og sætter en ære i det gode håndværk 
• Du trives i en uformel organisation med højt aktivitetsniveau og godt humør 
• Du er ansvarsbevidst og har glimt i øjet 
• Du er god til at kommunikere i skrift og tale – fortrinsvis Dansk 
• Du har det fint med dokumentation på dansk/engelsk 

Vi tilbyder 
• Et frisk og dynamisk arbejdsmiljø med en organisation som vil fremad 
• Sundhedsordning og fokus på medarbejdertrivsel 
• En virksomhed som står bag dine beslutninger 
• Fede medarbejder-arrangementer 
• Fordelagtige indkøbsmuligheder 

Vi vægter vi dine personlige egenskaber højt. Det er vigtigt for os, at kunden altid er i centrum og oplever et 
professionelt samarbejde.  

TeknikGruppen tilbyder en bred vifte af ydelser!   -  Tjek os ud på TeknikGruppen.dk 

Vi har hovedkontor i Vejle og en operationel afdelingsstruktur i Horsens, Vejle, Fredericia, Ølholm, Bording 
og Ikast. Virksomheden har siden starten af 2002 været i konstant vækst, og vi er i dag 100 gode 
medarbejdere i gruppen. 

Er du interesseret? Så kontakt: 
 
Kontakt: Jess Robert    TeknikGruppen A/S 
Mobil: 25 35 02 08
Mail: jero@teknikgruppen.dk    7100 Vejle 

76 52 22 00  

mailto:jero@teknikgruppen.dk

