Frøslev d. 04/04-2018

Dygtig & alsidig elektriker søges.
Villy Bruun A/S Elteknik søger lige nu en dygtig & alsidig elektriker, til arbejde indenfor lokalt nybyggeri,
industri samt mulighed for rejsearbejde ved byggerier i Danmark.
Din dagligdag:
De daglige opgaver hos Villy Bruun A/S Elteknik, vil være alsidigt arbejde indenfor elektrikerfaget. Du kan
både komme til at indgå i teambaserede projekter samt løse selvstændige opgaver. Du vil opleve at
servicere mange forskellige kundetyper, indenfor kontor, detailkæder, private- & industrikunder samt
offentlige bygninger. Dagligt opstår der nye opgaver, hvor disse må gribes og udføres hurtigt i dialog med
kunden. Hos Villy Bruun A/S Elteknik udnytter vi hinandens viden i opgaveløsninger, hvorfor du vil møde
gode kolleger i et uformelt, behageligt & udviklende arbejdsmiljø.
Din profil
•

Du er uddannet elektriker / har en el-teknisk uddannelse.

•

Fleksibel med tid og opgaver

•

Du er som person positiv og har et godt humør.

•

Serviceminded og arbejder godt selvstændigt, men også i teams.

•

Kan håndtere opgaver i en uforudsigelig hverdag, uden at miste overblikket.

•

Kørekort til bil (B).

Hos Villy Bruun A/S Elteknik:
Bliver du en del af en arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø, med mulighed for faglig og personlig
udvikling. Du vil få 60 friske kollegaer og opleve en uformel omgangstone og godt sammenhold med
mulighed for deltagelse i halvårlige firmaarrangementer. Du møder ind til en positiv attitude, hvor alle hjælper
hinanden. Vi tilbyder ordentlige løn- og ansættelsesforhold samt sundhedsforsikring.
Der bliver stillet smartphone, scanner m.m. til rådighed da vi benytter elektronisk indrapportering af
materialer, timer, kvalitetssikring m.m. Der stilles ligeledes firmabil til rådighed.
Stillingen er normeret til 37 timer med arbejdstid man-torsdag 7-15:15 & fredag 7-14:45. Udmønstringen vil
hovedsageligt foregå fra Frøslev, men kan ligeledes veksles mellem Thisted & Hurup.
Villy Bruun A/S Elteknik er en velrenommeret el-installationsvirksomhed, med afdelinger i Frøslev, Thisted
& Hurup hvor der udføres en bred vifte af installationsopgaver for private, industri, landbrug og offentlige
institutioner.
Er du vores nye elektriker? Så glæder vi os til at høre fra dig.
Ring på 97 74 40 66 og spørg efter Villy, eller kig forbi Elsøvej 214 i Frøslev.
Du kan også søge ved at sende en mail til: vb@villybruun.dk
Villy Bruun A/S ELTEKNIK – Elsøvej 214-218, 7900 Nykøbing Mors, Tel. + 45 97 74 40 66, www.villybruun.dk
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Villy Bruun A/S ELTEKNIK - En sikker forbindelse.
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