
 
Elektrikere søges  
 
Grundet øget ordretilgang søger vi elektrikere til industri- og serviceafdeling og sikringsteknikere til sikringsafdelingen 
der kan og vil bidrage til vores fortsatte vækst blandt vores kunder. 
 
DIN PROFIL 
•  Du er uddannet elektriker 
•  Du er udadvendt og serviceminded i din kontakt med kunder og kollegaer  
•  Du kan arbejde selvstændigt men også samarbejde i teams   
•  Du syntes dit arbejdsområde er spændende, og du har derfor lyst og vilje til at holde dig ajour med udviklingen   
•  Du er fleksibel i forhold til kunder og opgaver samt synes om en afvekslende arbejdsdag. 
 

SAMTIDIG LÆGGER VI VÆGT PÅ, AT DU: 
• Trives med selvstændigt at løse serviceopgaver og projekter i samarbejde med kunden   
•  Har erfaring med service- og installationsarbejde samt trives med at køre på spjældopgaver 
•  Er mødestabil  
•  Har kørekort til almindelig personbil.  
 
SERVICE ELEKTRIKER OPGAVER  
Som serviceelektriker hos os, kommer du til at arbejde med fejlfinding, reparationer, ny-installation, intelligente bygningsinstallationer og 
service ude hos vores kunder, der tæller private, erhverv, offentlige og boligselskaber.  
Kendskab til hvidevarer vil være en fordel. 
 
INDUSTRI ELEKTRIKER OPGAVER  
Som industrielektriker hos os, kommer du til at arbejde med fejlfinding, reparationer og ny-installation på alle former for tekniske anlæg, 
suppleret med fast eftersyn, service og vedligehold samt akutte reparationer ude hos vores industrikunder. 
Kendskab til mindre PLC-programmering (primært Siemens og Omron) vil være en fordel. 
 
SIKRINGS TEKNIKER OPGAVER  
Som sikringstekniker hos os, kommer du til at arbejde med fejlfinding, reparationer og ny-installation af adgangskontrol, tyverialarm, video-
overvågning og brandalarm hos vores private, offentlige og erhvervskunder. 
Kendskab til netværk vil være en fordel. 
 
Fælles for stillingerne er, at du som en naturlig del af din arbejdsdag tager ansvar og leverer kvalitetsløsninger til den aftalte tid og pris. 
 
VI TILBYDER  
• En 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   
•  Du kan forvente en afvekslende arbejdsdag med udfordrende opgaver, hvor gode ideer bliver taget positivt imod  
•  Vi har fokus på din faglige og personlige udvikling  
•  Vi tilbyder løn som modsvarer dine kvalifikationer og erfaring. 

• En stilling i en virksomhed, som lever efter værdierne engagement og ansvarlighed  
 

INTERESSERET? 
Vi arbejder målrettet på at finde de rette medarbejdere til stillingerne hurtigst muligt. Samtalerne afholdes derfor løbende.  
Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt.  
 
 
Send din ansøgning samt CV til info@bps-el.dk  

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Servicechef Jesper Nielsen Hindkjær eller Direktør Bjørn Johansen på 8632 3299. 
 
 
BP Soendergaard A/S er en af områdets større virksomheder inden for vores felt. Vi udfører alle former for elarbejde og arbejder løbende 
på at udvikle vores virksomhed hvor kunder, kvalitet og service er i højsædet. Vi benytter os i høj grad af digitalisering og alle 
arbejdsopgaver udleveres elektronisk via PC ligesom opmåling og timesedler udføres elektronisk. Vi er en lokalt forankret virksomhed der 
vægter kvalitet og fagligt knowhov højt. Vi arbejder målrettet på at støtte lokalsamfundet f.eks. gennem sponsorater.  

 


