Sikringstekniker/elektriker - Nokas Danmark A/S
Brøndby

Vil du være med til at gøre en forskel?
Sikringstekniker/elektriker
Vi søger en dygtig og erfaren sikringstekniker eller elektriker, der som en naturlig del af sin arbejdsdag tager ansvar og
derigennem leverer topkvalitet til den aftalte tid.
De primære arbejdsopgaver består i installation og service, primært på AIA og ADK anlæg, sekundært opgaver på TVO
anlæg. Til jobbet medfølger der en stor grad af frihed under ansvar, og vi forventer at du trives i en dagligdag med
mange bolde i luften.
Er du en dygtig elektriker, der brænder for at lave et karriereskifte, så kan dette være din og vores mulighed. Vi er indstillet på at lære dig op inden for vores branche, hvis du er indstillet på at lære nyt, yde super kundeservice og blive en
del af en virksomhed i vækst.
For at lykkes i jobbet er det vigtigt, at du hviler i din faglighed og sætter en ære i at servicere kunderne. Du skal have et
øje for godt håndværk, og være indstillet på en travl hverdag hvor to dage sjældent er ens.
Kvalifikationer
 Uddannet elektriker gerne med erfaring fra sikringsbranchen
 Gerne have gennemført sikringsanlæg 1 og 2 og evt. ADK og TVO
 Gerne kendskab til NOX og SIEMENS SPC
 Struktureret tilgang til opgaver
 Højt drive og engagement
 Nysgerrig og lærervillig
 Proaktiv, selvstændig og initiativrig
 Indstillet på at indtræde i en vagtordning efter aftale med nærmeste leder
 Ren straffeattekt og et gyldigt kørekort til bil er et krav
Vi tilbyder
 Et job i en spændende virksomhed i vækst
 Godt teamwork og mange gode kolleger
 God løn, sundheds- og pensionsordning
Du kan læse mere om Nokas på vores hjemmeside www.nokas.dk og har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte
driftschef Thomas Henrichsen, tlf. 25 21 66 49.
Send ansøgning via dette LINK og vedhæft gerne et billede af en installation du har lavet selv og er stolt af sammen
med din ansøgning og CV.

