Service/Projekt tekniker til vores Brand & Sikrings Afdeling.
Frandsen El A/S søger en selvstændig og serviceminded Sikringstekniker tekniker, der brænder for sit fag.

Jobprofil

Som AIA tekniker hos Frandsen El får du en stor berøringsflade, både hvad angår kunder og produkter.
Du skal være åben for nye tiltag og en varieret hverdag, da vore kunder spænder meget bredt.
Vi leder efter en der kan håndtere flere bolde når det går stærkt, ikke er bange for at springe ud i nye
opgaver/løsninger Og følger sine opgaver til ende.
Du skal have stort kendskab inden for drift og vedligeholdelse af ADK – TVO og AIA-sikringsanlæg. Dine
arbejdsopgaver vil være at udføre eftersyn og fejlfinding på vore installerede anlæg, samt mindre
installationsopgaver. Ligeledes vil du få ansvaret for dine egne projekter fra start til slut.
Som AIA tekniker hos Frandsen El vil du blive en del af et team på i alt 10 teknikere og 2-3 Lærlinge samt en
projekt afdeling og vores service koordinator som dækker hele Sjælland.

Dine primære opgaver er:
•
•
•
•
•
•

Udførelse af service & projektopgaver
Idriftsætning af nye anlæg i samarbejde med vores entreprise afd.
Udførelse af årlige eftersyns aftaler
Koordinering af egne opgaver.
Kunne håndtere egne projekter.
Deltage i vores vagt ordning

Personprofil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har erfaring inden for branchen
Du er udannet Elektriker
Har erfaring med NOX – SPC og ATS anlæg.
Besidder et højt kvalitets- & serviceniveau.
Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.
Kendskab til ABA området en fordel men ikke et krav.
Kendskab til F & P.
Sagkyndig IT bruger
Gyldigt kørekort til personbil samt en ren straffeattest er et krav.

Frandsen El A/S tilbyder:

-

Et job med frihed under ansvar i et team af dynamiske og dygtige kolleger
Et godt socialt fællesskab i afdelingen hvor hjælp og gode kollegaer gør os stærke som et team.
En god vækst på området der skaber udfordringer og muligheder for den rette.
Udvikling af dine faglige og personlige kompetencer – vi investerer gerne i din fremtidige udvikling
Gode og stabile ansættelses- og arbejdsforhold i en spændende virksomhed med en velrenommeret
kundeportefølje
Et interessant og selvstændigt job, hvor kvalitet, kompetence og fleksibilitet er nøgleordene i afdelingens og
din udvikling
Højt humør og ansvar under frihed.
en gage, der modsvarer dine kvalifikationer inkl. pensionsordning og sundhedsforsikring.

Yderligere information:
Du er velkommen til at kontakte Afd. leder. Morten S Andersen på tlf. 43 43 34 34 / 27537327 for at høre mere om
jobbet.
Ansøgningsfrist:
Snarest muligt – vi vurderer ansøgningerne løbende.
Ansøgning:
Send din ansøgning og CV mrk. ” ABA Servicetekniker” til Man@frandsen-el.dk

Om Frandsen EL:
Frandsen EL er en dynamisk og moderne el-virksomhed, og vi forsøger hele tiden, i samarbejde med vores
omgivelser og kunder, at gøre vores arbejde endnu bedre. Vi er beliggende i Glostrup og har pt ca. 140 ansatte. Vi er
ISO 9001 certificerede, og arbejdstilsynet har tildelt os den grønne smiley.

