Fyrstads EL söker till sin avdelning i Munkedal
DRIVEN ENTREPRENAD ELEKTRIKER
Vill du arbeta med att bygga för framtiden? Som elektriker kommer du ha mycket kontakt
med beställare och arbeta med att lösa kundernas behov. Just nu söker vi
entreprenadelektriker till vår avdelning i Munkedal. Välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är självgående montör och är van att driva projekt då vi nu behöver
förstärka vår elavdelning.
Arbetsuppgifterna innebär:




Driva större och mindre entreprenader
Daglig kontakt med våra beställare och slutkund
Om och nybyggnationer i spännande byggnader

Vi erbjuder dig
Tjänsten som elektriker innebär en hög frihet under ansvar i ett bolag som har ambitioner
att växa och där intern rekrytering är en viktig del i vår strategi. Här har du chansen att
komma till ett väl inarbetat team som vet vad kvalitet och nöjda kunder betyder. Hos oss får
du möjlighet att bli ännu bättre på det du är bra på, du får arbeta tillsammans med
kompetenta kollegor och samtidigt ha kul på jobbet. Som anställd på Fyrstads EL AB, som är
en del av Fyrstadsgruppen med ca 100 anställda får du chansen att vara med i ett gott gäng.
Vi är ungefär 35 medarbetare på Fyrstads El i Uddevalla, Munkedal och Trollhättan. Just nu
befinner vi oss i ett expansivt skede och behöver bli fler medarbetare i vårt team. Vill du vara
med och utveckla vårt gäng vidare så är du varmt välkommen med din ansökan!

Vem är du?
Vi arbetar i team där du kommer ingå tillsammans med andra kompetenta elektriker och
projektledare. För att du ska trivas behöver du ha god samarbetsvilja och hög social
kompetens. Vi tror att du drivs av problemlösning och att skapa affärer samtidigt som du är
noggrann och har hög yrkesstolthet.
Vi söker dig som är utbildad och certifierad elektriker med flera års erfarenhet från yrket,
fördelaktigt inom elentreprenad. Du arbetar och leder oftast ett arbetslag på 2-5 montörer.
B-körkort är ett krav.
På Fyrstads EL eftersträvar vi mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.
___________________________________________________________________________
Ansök
Varmt välkommen med din ansökan senast den 2018-12-31. Passar du in på profilen, tveka
inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan
sista ansökningsdatum. Du skickar in ditt CV och personliga brev till Mario Foltin,
mario.foltin@fyrstadsel.se
Om du har några frågor så är du givetvis välkommen att ringa, 070-557 97 72
Varmt välkommen med din ansökan till oss!

