JYTAS A/S søger en erfaren
el-overmontør
JYTAS søger en erfaren el-overmontør
til vores byggepladser på sjælland
JYTAS A/S er en byggevirksomhed, der beskæftiger sig med alle former for
byggeri i lette konstruktioner – lige fra børnehaver og plejehjem til hospitaler /laboratorier og kontorbygninger. Vi afhjælper enhver pladsmangel til den
offentlige sektor og det private erhvervsliv i form af midlertidige eller permanente præfabrikerede lethuskonstruktioner.

Ansøgningsinfo
Stillingsbetegnelse
El-overmontør
Jobtype
Fuldtid – 37 timer

Vi er anerkendt for evnen til nytænkning og fleksibilitet, og disse egenskaber
skal afspejle sig i vores medarbejdere.

Tiltrædelse
Efter aftale

Stillingen indebærer el-arbejde inden for nybyggeri, renovering og vedlige
hold. Opgaverne kommer til at finde sted på forskellige byggepladser på
sjælland. Du skal lede og fordele el-arbejdet på vores byggepladser samt selv
deltage i udførelsen. Du kommer til at referere direkte til og indgå i et tæt samarbejde med lederen af vores el-afdeling.

Adresse
JYTAS A/S
Århusvej 211
8464 Galten

Det er vigtigt, at du er kvalitetsbevidst, selvstændig og fleksibel. Derudover er
lysten til at indgå i et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige ansatte vigtig. Du bliver en del af en hverdag, hvor humor, kvalitet og en uformel tone er
et naturligt bindeled mellem dig og dine kollegaer. Du skal have interesse for
fremtidens byggeri, lavenergi-byggeri og særligt præfabrikeret byggeri.
Kvalifikationer
• Uddannet elektriker og gerne el-installatør
• 5-10 års erfaring
• Ledelsesmæssig erfaring
• Vant til at prissætte el-arbejder
• Stort kendskab/erfaring med PDS/ADK m.m.
• Kendskab til projektering og kvalitetsikring forudsættes.
• Erfaring med alle former for nybyggeri og spjældopgaver
Personlige egenskaber
• Kvalitetsbevidst og omhyggelig
• Arbejder struktureret og selvstændigt
• Positiv, engageret og udadvendt
Vi tilbyder
• Muligheder for faglig udvikling
• Gode kollegaer i et uhøjtideligt arbejdsmiljø
• Frihed under ansvar
Tiltrædelse
Tiltrædelse efter aftale. Vi holder samtaler løbende, så send os din ansøgning til
nha@jytas.dk – vi glæder os til at høre fra dig.
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Arbejdssted
Sjælland
Kontaktperson
El-installatør
Niels Henrik Andersen
E-mail: nha@jytas.dk
Ansøgning
Send ansøgningen via e-mail
til nha@jytas.dk
Læs mere om os på
www.jytas.dk

