Vi søger faglært tekniker til bygning af styretavler…
NISSEN energi teknik a/s beskæftiger sig med salg, installation og service af gasmotoranlæg og
gasbrænderanlæg til naturgas, biogas og olie. Vores kunder er varmeværker, kraft-varmeværker,
industri, renseanlæg, biogasanlæg og en bred vifte af andre anlægstyper.
Vi søger en dygtig faglært tekniker til bygning af styretavler på vores værksted i Skanderborg.
Der er flere indgangsvinkler til jobbet. Du kan være faglært elektriker med speciale i styring &
regulering, maskintekniker med erfaring indenfor styring & regulering eller industrielektriker.
Det er væsentligt, at du har erfaring og kan lide at arbejde med el-tavlebygning og montering,
hvilket vil være din primære opgave.
Ligeledes vil du være med til slutmontage på gasmotoranlæggene på vores værksted samt i mindre
omfang på installationsadresserne.
Du kommer til at indgå i et dygtigt team, hvor du har stor indflydelse på hvordan udformningen af
vores anlæg og procedure udarbejdes.
Derudover er det vigtigt, at du:
-

Kan lide at arbejde på værksted.
Er moden og ansvarlig.
Omstillingsparat.
Er grundig og selvstændig.
Har en udpræget ordenssans.
Taler dansk, engelsk og gerne tysk.
Er bruger af IT.
Har kørekort.

Tavleteknikeren refererer til vores Tekniske Chef.
Arbejdsstedet er på vores værksted i Skanderborg og på vores installationssteder i ind- og
udland.
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Den ideelle kandidat profil:
-

Du er en udadvendt og kontaktskabende person, der formår at sparre på et
teknisk højt niveau.
Du har erfaring fra lignende jobprofil.
Du evner at håndtere komplekse problemstillinger og sammenhænge.
Du har erfaring med at tegne i Caddy ++.
Du har truckcertifkat.

Vi tilbyder dig:
-

Udfordrende opgaver, ansvar og kompetence i en dynamisk virksomhed med
gode kollegaer og rig mulighed for faglig og personlig udvikling.
En god og rummelig arbejdsplads med en uformel omgangstone.
Et dynamisk miljø, hvor alle hjælper hinanden når der er travlt eller ved
vanskelige opgaver.
God løn og arbejdsvilkår.
Arbejdstelefon og PC.
Pensionsordning og Sundhedsforsikring.
6. ferieuge, hvor dagene er fastlagt af virksomheden.

Tiltræde: Hurtigst muligt.
Er du interesseret så send en ansøgning til:
NISSEN energi teknik a/s
Godthåbsvej 1
8660 Skanderborg
Att.: Teknisk Chef Michael B. Nissen
Mobil: 22 68 65 07
mbn@nissenenergiteknik.dk
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