Elektriker el. lign. med el-teknisk baggrund søges til spændene opgaver på
lav- og højspændingsområdet
Vi vokser og tilbyder nu attraktiv ansættelse i en veldrevet og konsolideret virksomhed, i en branche præget af masser af ”Vedvarende Energi”, med udvikling, specialistkompetencer og høj teknisk faglighed. Lige nu mangler vi en dygtig kollega, der
kan indgå i vores elektriker team.
Om jobbet
Er du elektriker, eller har du anden relevant elteknisk bagrund, med interesse i højspændingsbranchen, så kan den ledige stilling være
noget for dig. Du skal indgå i vores elektriker
team i vores projektafdeling, der etablerer/bygger højspændingsstationer, samt renoverer eksisterende højspændingsstationer.
Du deltager i spændene opgaver fra projektstart til projektet afsluttes, herunder:
Planlægning af opgaver
Opbygning af styrings/manøvretavler
Stationsmontage
Kvalitetssikring
Fejlfinding og ”spjældarbejde”
Idriftsætning af anlæg

Arbejdssted
Virksomheden har hjemsted i Herning, og arbejdet foregår på virksomhedens adresse eller på
skiftende arbejdssteder i hele Danmark, dog fortrinsvis i Jylland.
Ansøgning
For yderligere oplysninger om stillingen kan der
rettes henvendelse til afdelingsleder Søren Arnth
Andersen på telefon 96 26 75 35.
Ansøgningen sendes til HR@vestjyskenet.dk senest den 18. september 2020.
Du kan læse mere om virksomheden på
www.vestjyskenet.dk.

Vi tilbyder en alsidig og udfordrende hverdag
hos en af Danmarks førende indenfor levering
af tekniske installations- og serviceydelser. Du
får frihed under ansvar samt en bred kontaktflade med dygtige kolleger og kunder. Vi har
gode og stabile arbejds- og ansættelsesforhold,
herunder pensionsordning og helbredssikring.
Personlighed
Vestjyske Net Service A/S er en entreprenørvirksomhed med vægt på service. Du må derfor være fleksibel, serviceminded og kvalitetsbevidst, så kundernes forventninger indfries,
og den leverede kvalitet svarer til forventningerne.

Elforsyning, Entreprise & Service
Vestjyske Net Service vil være den foretrukne entreprenør inden for etablering, drift og vedligeholdelse af
højspændingsanlæg. Vi udfører alle opgaver fra totalvedligehold af stationer og ledningsnet til specialopgaver og rådgivning. Vores nøgleværdier er troværdighed og kvalitet i opgaveløsningen, konstruktiv dialog
med samarbejdspartnere samt godt købmandskab til gavn for vore kunder. Vi beskæftiger ca. 70 medarbejdere med udgangspunkt i Esbjerg og Herning.
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