
 

 

 

 

Elektriker med ambitioner og sans for kvalitet 

Er du elektriker og drømmer du om at udvikle dig i retning af 
projektleder? 

Så er stillingen hos os noget for dig! 

 

Du får ansvar og en vigtig rolle 

Du bliver først og fremmest en del af et stærkt team, hvor fællesskabet, det gode håndværk og 
den høje kvalitet, er i fokus. 

Hvis du har lyst til det ansvar, der følger med opgaven som projektleder, så lærer vi dig det, der 
skal til for at kunne planlægge og gennemføre projekterne i tæt samarbejde med ”dit” hold af 
6-8 elektrikere.  

Du bliver den, der både leder og motiverer teamet samtidigt med, at du er ansvarlig for kontakt 
til og forhandling med kunder, rådgivere og leverandører/underentreprenører. Det 
administrative arbejde falder dig naturligt og sammen udbygger vi dine kompetencer, så du 
med tiden selv bliver den, der følger op på kvalitet, budgetter, sikkerhed og tidsplaner.  

Du og din baggrund er vigtig 

Du er uddannet elektriker og har derfor et grundlæggende kendskab til både stærkstrøms-
installationer og svagstrømsanlæg.  

Din elektrikererfaring gør, at du arbejder selvstændigt og med et stor overblik. Du har gode 
samarbejdsevner, der gør dig i stand til at være en god leder og bygge stærke relationer til 
kunderne.  

Som person har du overskud til at være fleksibel og løse udfordringer med et smil.  Kvalitet og 
tillid er værdier, du sætter højt.  

Løn & ansættelse 

Du bliver en del af en virksomhed, hvor åbenhed, tillid og en god hverdag er vigtig. Hos os får du 
et stort ansvar og medvirker til at gøre El Fyn  A/S til kundens foretrukne el-installatør.  

Vi tilbyder dig attraktive løn- og ansættelsesforhold indeholdende bl.a. pension, bilordning og 
muligheden for personlig udvikling. Ansættelse så snart det er muligt. 

Send din ansøgning til info@el-fyn.dk – og kontakt Martin Ehrhorn, på 40430121, hvis du ønsker 
at høre nærmere. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig!  
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