BP Electric A/S er et lokalt
uafhængigt installationsﬁrma
med mere end 30 dygtige medarbejdere. Vi løser opgaver for
private, offentlige og erhverv.

Industrielektriker søges
Til styrkelse af vores industri & automationsafdeling
Er du el-teknisk velfunderet og trives du med selvstændige arbejdsopgaver? Sætter du en ære
i at overholde deadlines samt levere gode løsninger med kvalitet i fokus? Så er du måske vores
kommende kollega.
DIN PROFIL
• Baggrund som elektriker, med
relevant erfaring indenfor industriog automationsopgaver
• Du er udadvendt og serviceminded i din kontakt med kunder og
kollegaer
• Kan arbejde selvstændigt, men
også samarbejde i teams
• Trives i en til tider travl hverdag
• Er struktureret og ﬂeksibel
• Har kørekort og kan fremvise en
ren straffeattest.
SAMTIDIG LÆGGER VI VÆGT PÅ,
AT DU:
• Har erfaring med PLC-programmering
• Besidder et godt branche- og
proceskendskab
• Har erfaring med service på CNCmaskiner og industriinstallationer
• Kendskab til ATEX-installationer.
ANSVARSOMRÅDE
Som industrielektriker i vores virk-

somhed, kommer du til at arbejde
med installation og service ude hos
vores industrikunder. Arbejdet kan
bla. bestå af:
• Etablering af nye installationer
herunder maskininstallationer og
industriinstallationer
• PLC-programmering (primært
Siemens og Omron)
• Fejlsøgning og reparation på maskiner
• Industrielle netværk
• Eftersyn og service på eksisterende anlæg
• Rådgivning og instruktion hos nye
og eksisterende kunder
• Kvalitetssikring af egne opgaver.
Fælles for opgaverne er, at du som
en naturlig del af din arbejdsdag
tager ansvar og leverer kvalitetsløsninger til den aftalte tid og pris.
VI TILBYDER
• En spændende stilling i en

virksomhed, med en ﬂad ledelsesstruktur og med en stor grad af
medbestemmelse
• Du bliver en del af et godt og
innovativt arbejdsmiljø med gode
og engagerede kollegaer
• Vi tilbyder løn som modsvarer dine
kvaliﬁkationer, herunder bonusordninger.
INTERESSERET?
Har du erfaring med et eller ﬂere
arbejdsområder og har du mod på at
blive oplært i eventuelle mangler, så
tøv ikke med at sende en ansøgning.
Vi arbejder målrettet på at ﬁnde den
rette medarbejder til stillingen, hvorfor samtalerne afholdes løbende.
Alle ansøgninger bliver behandlet
fortroligt.

Send din ansøgning samt CV til
info@bpelectric.dk

Deres sikkerhed for kompetence og engagement

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Leif Mikkelsen
på tlf. 8632 3299.

Trekanten 44b · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 32 99 · info@bpelectric.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

