
Elektriker med interesse i varmepumper

– Eiland Energi og Teknik, Slagelse

Skal du med på varmepumpebølgen?

Vi søger en ny elektriker til vores team, der kan håndtere og udføre ny-installation af luft til luft og luft
til vand varmepumper. Du skal deltage i opmåling og udførende opgaver sammen med dine kollegaer.
Vi er en god og rummelig arbejdsplads, hvor vi tager hensyn til den enkeltes behov og du får nogle
fantastiske kollegaer. Vores team består i dag af 4 energi montører som udelukkende beskæftiger sig
med varmepumpeløsninger. Vi arbejder tæt sammen, vi hjælper og sparer med hinanden, hvis vi står
overfor nye spændende opgaver.

Du er omstillingsparat og servicemindet:

Vi forventer at du er omstillingsparat, kan arbejde selvstændigt og trives med en alsidig arbejdsdag.
Derudover forventer vi at du har erfaring med serviceopgaver fra en lignende stilling som
energimontør, og har kørekort. Endvidere forudsætter denne stilling at du er parat til at arbejde i et
mindre team og ofte køre ud til vores kunder på egen hånd.

Du er faglært elektriker og som elektriker hos os får du alsidige og selvstændige opgaver. Det spænder
bredt fra om- og tilbygninger, installationsopgaver for både private, boligforeninger og
industrivirksomheder til svagstrømsinstallationer og varmepumper.

Kvalitetsbevidst varmepumpe-montør:

Vi håber, at du vil søge jobbet, hvis du kan se dig selv i nedenstående:

● Kvalitetsbevidst i dit arbejde

● Ordentlig og troværdighed er vigtige værdier for dig – det er de nemlig for os

● Serviceminded

● Teamplayer

Som montør hos Eiland får du:

● En god og solid arbejdsplads med hjertet på det rette sted

● Gode lønforhold efter kvalifikationer

● Gode arbejdsforhold

● Pensions- og sundhedsordning



Hvis du har brug for at høre lidt mere om jobbet inden du søger, er du selvfølgelig velkommen til at
ringe til os på telefon 58841400 og spørge efter Kent.

Send din ansøgning til os på info@eilandel.dk

mailto:info@eilandel.dk

