Har du lys i pæren og vil du udvikle dig i et innovativt team.
TPI søger elektrikere til allround opgaver.
Vi har travlt og søger derfor elektrikere til allround opgaver. Arbejdsområde primært i
Skanderborg, Odder og Aarhus. Er du en dygtig allround elektriker, så er der mulighed for
ansættelse i en god og solid virksomhed, hvor vi ser videreuddannelse af vores personale som
en naturlig og nødvendig del af hverdagen.
Arbejde:
Erhvervskunder, bygningsautomatik allround, samt privat kunder.

Opgaverne kræver, at du:










Er uddannet elektriker.
Har lyst til videreudvikling af din uddannelse og dine kompetencer.
Forstår vigtigheden i at arbejde både selvstændigt og samarbejde i teams.
Har en solid praktisk erfaring og håndværksmæssig snilde.
Er ærekær med dit håndværk.
Ved præcis hvad rettidig omhu betyder.
Er pålidelig, selvstændig, fleksibel, kunde- og serviceminded, og du er i stand
til at tage ansvar for de opgaver, som vores kunder angiver.
Tager helt naturligt medansvar for at vores lærlinge udvikler sig til dygtige elektrikere.
Har kørekort – B.

Vilkår:





Løn og pension i henhold til aftale.
Gode og faste arbejdsforhold i en moderne virksomhed.
Et godt arbejdsmiljø med en god omgangstone, hvor vi alle passer på hinanden.
Opbakning til udvikling i jobbet og relevant videreuddannelse.

Tiltrædelse:
Efter aftale. Send din ansøgning samt CV til: hmi@tpi-ea.dk.
Ved ansættelse skal du kunne fremvise kørekort og svendebrev.
Eventuelle spørgsmål til jobbet kontakt da indehaver Henrik Nielsen:
(mobil 2142 1232 / hni@tpi-ea.dk)

TPI El & Automation ApS, Finlandsvej 6, 8660 Skanderborg. Tlf.: 8654 2111
www.tpi-ea.dk
En elinstallatør, der skiller sig ud fra sine konkurrenter - tænker nyt og tilpasser unikke løsninger til dine
behov. I TPI El & Automation ApS er vi drevet af en stærk passion inden for el-faget, og det kommer dig
til gode gennem kompetent og engageret rådgivning, samt intelligente og holdbare løsninger. Vi er ikke
bundet op på nogle produkter – tværtimod er vi nysgerrige og åbne overfor nye af slagsen, og vi gør
meget ud af at anbefale dig de produkter, der egner sig direkte til din opgave.

