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

Projektleder søges
Til vores industri & automationsafdeling med potentiale som afdelingsleder.
Er du vores nye projektleder og kommende afdelingsleder?
Vi tilrettelægger forløb, hvor du om ca. ét år bliver afdelingsleder. Fra din ansættelse og frem,
veksler du imellem projektarbejde og installationsarbejde ude hos vores kunder og bliver dermed
klædt på, til at fungere som afdelingsleder.
Dine arbejdsopgaver bliver planlagt sammen med din nærmeste leder, med det formål, at udvikle
dig fagligt og personligt.
DIN PROFIL
• Du har indgående teoretisk og
teknisk viden, som du kan bruge i
jobbet
• Du er uddannet el-installatør eller
maskinmester
• Din håndværksmæssige baggrund
er elektriker.
SAMTIDIG LÆGGER VI VÆGT PÅ,
AT DU:
• Er udadvendt, handlingsorienteret,
målrettet og tager ansvar
• Arbejder struktureret og har styr
på dine opgaver
• Bidrager til trivsel og produktivitet
blandt dine medarbejdere
• Har kørekort og kan fremvise ren
straffeattest.
ANSVARSOMRÅDE
• Person- og arbejdsledelse
• Kundekontakt, herunder opsøgende salg
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Projektledelse
Kalkulation og tilbudsgivning
Indkøbsspeciﬁkationer
Projekt- og afdelingsøkonomi
Projektering af installationer og
tavler
PLC- og Scada programmering
(primært Siemens og Omron)
Programmering af procesudstyr
(frekvensomformer, ﬂow, tryk,
temperatur, analyse)
Kendskab til tegneprogrammer
(Pcshematic, IGE+XAO, AutoCAD)
Skibsinstallationer
Industrielle netværk
ATEX-installationer
Indgående kendskab til el-lovgivning
Branche- og proceskendskab

VI TILBYDER
• En spændende stilling i en dynamisk virksomhed
• Du bliver en del af et godt sam-
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menhold, hvor vi hjælper hinanden
og har det sjovt
• Vi tilbyder løn, som modsvarer
dine kvaliﬁkationer, herunder
bonusordninger.
INTERESSERET?
Har du erfaring med et eller ﬂere
arbejdsområder og mod på at blive
oplært i eventuelle mangler, så tøv
ikke med at sende en ansøgning.
Vi arbejder målrettet på at ﬁnde den
rette kandidat til stillingen, hvorfor
samtaler afholdes løbende.
Alle ansøgninger bliver behandlet
fortroligt.

Send din ansøgning samt CV til
info@bpelectric.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jan Baand
eller Leif Mikkelsen på tlf.
8632 3299.

