NK-Forsyning A/S søger en erfaren elektriker
NK-Forsyning A/S søger en elektriker til en nyoprettet stilling.
I stillingen vil du indgå i vores kompetente team af elektrikere, der udfører drift-, vedligehold- og
anlægsopgaver for vores kunder. Du skal i samarbejde med kollegaer være med til, at vi leverer den bedst
mulige service til vores kunder. Vores arbejdsområder er vejlys, transformerstationer, elforsyningsnet 0,4
kV og 10 kV-ledningsnet. Du er indstillet på udendørs arbejde hele året, idet næsten alt vores arbejde er
udendørs.
Med stillingen som elektriker hos os:
•
•
•
•

bliver du en del af en arbejdsplads, hvor et godt arbejdsmiljø prioriteres højt.
får du udfordrende opgaver, ansvar og kompetence i en virksomhed med gode kollegaer.
bliver du en del af en god og rummelig arbejdsplads.
får du gode løn- og ansættelsesvilkår med en attraktiv pensionsordning og tilbud om en god
sundhedsforsikringsordning.

Vi søger dig, fordi du:
•
•
•
•
•
•
•

kan deltage positivt i faglig sparring og tæt samarbejde med kolleger i dagligdagen.
du som person er ansvarlig, fleksibel og arbejder selvstændigt, løsnings- og resultatorienteret.
trives godt med en omskiftelig hverdag med både akutte udfordringer og planlagte opgaver.
du besidder et stort drive, er engagerede og har en positiv tilgang til dit arbejde.
du er løsningsorienteret og kan bevare roen i tilspidsede situationer.
har kørekort.
behersker dansk i skrift og tale.

Vi ønsker i øvrigt, at du skal indgå i vores vagt-turnus, hvorfor det vil være fordelagtigt, hvis du bor i
nærområdet til arbejdspladsen.
Lyder det som dig?
Ansøg gerne hurtigst muligt, da vi løbende evaluerer indkomne ansøgninger, og stillingen bliver besat, når
den rigtige kandidat er fundet.
Ansøgningsfrist: Senest 21. januar 2019.
Løn: Efter gældende overenskomst med tillæg efter kvalifikationer.
Tiltrædelse: Efter aftale – gerne hurtigst muligt.
Tilknyttet adressen: Ærøvej 2, 4700 Næstved.
Vil du vide mere, kan du kontakte Peder Hansen på telefon 22 93 26 04 eller peh@nk-forsyning.dk.
Ansøgning samt CV skal sendes til job@nk-forsyning.dk med emnefeltet: ”Elektriker NK-Service”.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Venlig hilsen
NK-Forsyning A/S

