DAN DELEKTRON A/S
Rytterskolevej 22
Skærup
DK-7080 Børkop

Tel.:
+45 70 10 88 88
Fax: +45 70 10 45 45
E-mail: mail@dandel.dk
Web: www.dandel.dk

Montør søges i Jylland med lyst til at tage ansvar og levere kvalitet
Har du et godt humør, et solidt engagement og en udadvendt personlighed, så har vi et
udfordrende, afvekslende og spædende job med udviklingsmuligheder klar til dig.
Vi udvider teamet her i Jylland og har du en baggrund som VVS, elektriker, mekaniker eller noget
helt fjerde, så hører vi gerne fra dig – det vigtigste er:
▪ At du har hænderne skruet rigtigt på, har teknisk flair og god at forstå og læse tegninger
▪ At du hellere vil være på forkant end at reagere i sidste øjeblik
▪ At du helst vil at have orden i dine sager og struktur på opgaverne
▪ At du har en fleksibel indstilling, mestrer både at være en del af et team også kan lide at
arbejde selvstændigt.
Vores mindset er at sammenspil på et godt hold skaber de bedste resultater. Selvom vores
virksomhed snart kan fejre 50-års jubilæum, så bliver du en del af en ung og dynamisk
arbejdsstyrke i en virksomhed, hvor vi til tider har travlt, men holder fast i et godt kollegialt miljø, et
højt serviceniveau og at vi også i fremtiden er kendt for vores kvalitet og dygtige montører.
Vores nye montør skal dække hele Jylland. Så hvis vores nye montør er bosiddende centralt i
forhold til firmaet, vil det være at foretrække. Vi sørger for grundig oplæring, sikkerhedskurser mv
så du bliver godt klædt på til jobbet.

Faglige kvalifikationer
▪
▪
▪
▪

Baggrund som VVS, elektriker, mekaniker eller lignende med teknisk flair
Gerne fagkendskab til byggebranchen, forstår at læse skitser, byggetekniske vejledninger
Kørekort, minimum type B
Kan arbejde i højden

Arbejdsopgaver
▪
▪
▪

Etablering af jordingsanlæg
Montering af lynbeskyttelse
Eftersyn og kontrolmålinger

Tiltrædelse
▪

Hurtigst mulig - Kontakt os og hør mere om jobbet, vores gode ansættelsesforhold mv –
naturligvis kan du regne med fuld diskretion. Tjek vores www.dandel.dk og se hvad vi laver.

Kontakt os på én af følgende
▪
▪
▪

Ring eller send sms til Kenn Hansen, direktør, på mobilnr. 20754576
Send besked til Dan Delektron via vores Facebookside
Send en mail til: mail@dandel.dk

Angiv hvornår det passer dig bedst at blive kontaktet ang. stillingen (gerne aften/weekend også).
________________________________________
Dan Delektron A/S er et specialistfirma, der arbejder med sikkerhed i el-installationer. Arbejdsområderne
dækker jording, lynbeskyttelse, transientbeskyttelse samt potentialudligning. Vi leverer konsulentydelser,
projektløsninger, eftersyn og vedligehold, samt komponenter og andre færdigvarer.

