Brand- & Sikringstekniker til vores sikringsafdeling
Frandsen El A/S er i en rivende udvikling og søger derfor en dygtig tekniker til vores brand- og
sikringsafdeling. Har du relevante kurser indenfor ét af fagområderne AIA, ADK og TVO eller ABA, AVA og
ABV, og kan du se dig selv med ansvar for sikkerhed, både for værdier og for mennesker? Så kontakt os
endelig!
Vi klæder dig gerne på og giver dig nødvendig træning, blot du har engagement og gåpåmod, men det er
selvfølgelig en fordel, hvis du har erfaring med brand-/sikringsarbejde.
Din energi og dit gode humør smitter af på de opgaver og mennesker, du omgiver dig med. Du arbejder
selvstændigt med et godt overblik og tager et stort ejerskab for dine opgaver. Du er kvalitetsbevidst - og
netop kvaliteten i udførelsen af dit arbejde, er vigtig for dig, så kunden får en god service og oplevelse af at
samarbejde med os. Dine gode samarbejdsevner gør dig til en vellidt kollega og en god repræsentant for
Frandsen El ude hos vores mange forskellige typer kunder.
Arbejdsopgaver
-

Serviceopgaver på fagrelevante områder
Installation og idriftsættelse af projekter
Inddragelse af tekniske løsninger i salgsøjemed
Kundepleje

Din profil
Vi forestiller os, at du
-

Har en baggrund som elektriker eller tilsvarende uddannelse, samt relevante fagkurser
Har kendskab til branchen og er fortrolig med almindelige IT-programmer
Er en god sparringspartner som ønsker at tage ansvar
Kan arbejde struktureret og på egen hånd
Har gode samarbejdsevner og en positiv indstilling til dine omgivelser og dit arbejde
Har ren straffeattest og gyldigt kørekort til bil

Vi tilbyder
-

-

Et job med frihed under ansvar i et team af dynamiske og dygtige kolleger, og med et godt socialt
fællesskab i en afdeling, hvor samarbejdet gør os stærke som et team
Et arbejdsområde med god vækst, der skaber udfordringer og muligheder for den rette profil
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 samt din egen udvikling. Du vil få indflydelse på innovation og nytænkning sammen med
det øvrige team
En gage, der modsvarer dine kvalifikationer inkl. pensionsordning og sundhedsforsikring

Yderligere information
Du er meget velkommen til at kontakte afd. leder Henrik Ramlov Hansen tlf. 2753 7301/mail hrh@frandsenel.dk for yderligere information vedr. jobbet.

Ansøgningsfrist
Snarest muligt – vi vurderer ansøgningerne løbende.

Ansøgning
Send din ansøgning og dit CV mrk. ”Servicetekniker” til hrh@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 190 ansatte,
hvoraf 15 beskæftiger sig indenfor segmentet Brand & Sikring. Vi er ISO 9001:2015 certificerede, og
arbejdstilsynet har tildelt os en grøn smiley.

