Vi søker etter en selvstendig montør.
Hos oss vil du få mange ulike typer serviceoppdrag/prosjekt store som små.
Hverdagen består i å planlegge, samordne og utføre oppdrag ofte i samråd med kunde.
Arbeidet vil være sterkstrøminstallasjoner for næringsbygg, hytter og bolig.
Arbeidsoppgaver og ansvar vil kunne tilpasses aktuell kandidats kompetanse,
erfaring, personlige egenskaper og ambisjoner.

Elektriker
Arbeidsoppgaver:

• Oppdrag for både bedrifts- og privatmarkedet
• Planlegging og gjennomføring av installasjoner
• Utredninger/feilsøking av tekniske systemer
• Presentere løsninger
• Dokumentasjon av oppdragene
Ønskede kvalifikasjoner:
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Levere faglig gode installasjoner
• Genuin interesse for faget
• Selvstendig og resultatorientert
• Serviceinnstilt, engasjert og positiv
• Gode samarbeidsevner
• Yrkesstolthet
• Løsningsorientert og initiativrik
• Nysgjerrig og teknisk interessert, gjerne innen styresystemer, KNX, adgangskontroll o.l
• Punktlig, strukturert og nøyaktig.
Nødvendige kvalifikasjoner er:
• Fagbrev elektromontør Gr. L
• Du må beherske norsk både muntlig og skriftlig
• Førerkort kl. B
Vi kan tilby:
• Egen servicebil
• Stilling i en solid bedrift med høyt kvalifiserte kolleger
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Gunstige pensjons- og utvidet forsikringsordninger (AFP og OTP)
• Firma telefon
• Firmahytte
• En trygg arbeidsplass
• Godt og sosialt arbeidsmiljø
• Påvirkningsmuligheter
Elektrogruppen Moer er i dag lokalisert med hovedkontor Tønsberg med egen avdeling på Revetal, samt egne selskaper i Sandefjord, Horten og på
Tjøme. Totalt sett er vi inkludert administrasjon, montører og lærlinger 65 ansatte og har en omsetning på mellom 70-80 mill.
Vi leverer alle typer sterk- og svakstrøms installasjoner både for det profesjonelle og private markedet.
Prosjektavdelingen i Tønsberg tar seg av større prosjekter innenfor industri, butikk og offentlige bygg, som nybygg og tilbygg.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med:
Sandefjord: Bjørn Erik Sparre
450 15 011
Tønsberg/Revetal: Rune Hansen 450 15 001

Horten: Jørgen Holt		
Tjøme: Steinar Berfendal

450 15 012
481 60 390

