STILLINGSOPSLAG

Servicetekniker El
Vil du med på holdet som servicetekniker i
KK Partner A/S
Grundet stor opgavetilgang mangler vi dygtige
elektrikere til at hjælpe os videre i vores udvikling
af KK Partner A/S i Brørup.
Du kommer til at arbejde med både nye opgaver
samt udvidelser af bestående anlæg ved vores
kommunale, erhvervs- og industrikunder.
Derudover skal du være med til at uddanne
Danmarks bedste lærlinge, så vi kan udvikle og
fremtidssikre KK Partner A/S med de rette
kompetencer.
Hvad leder vi så efter?
Vi søger en selvstændig og ansvarlig allround
elektriker, der trives med forskelligartede
opgaver. Du skal sætte en ære i at levere høj
kvalitet til vores kunder. Derudover sætter vi pris
på at du kan levere en god kundeservice, så
kunderne kan mærke, at servicen hos KK
Partner er i højsædet.
Du skal være fortaler for udvikling og være med
til at videreudvikle KK Partner til at kunne
fremtidssikre vores kompetencer, så vi hele tiden
er tidssvarende til teknologierne i fremtiden.

Hvem er du?
Du er positiv af natur og trives med at
samarbejde med kollegaer og kunder. Du
arbejder struktureret og er fleksibel i forhold til
kunder og opgaver, og synes at en varieret
hverdag, som du selv har stor indflydelse på, er
det helt rigtige for dig.
Vi tilbyder
Et udfordrende job, hvor du bliver en del af et
ungt team, i en spændende virksomhed i vækst.
Et godt arbejdsmiljø, hvor humor & fællesskab er
en af værdierne. Gode ansættelsesvilkår og løn
efter kvalifikationer.
Ansøgning
Skriv en kort ansøgning, hvor du skriver et par
ord om dig selv og vedlæg gerne et CV.
Send denne på mail til cf@kkpartner.dk.
Vi rekrutterer løbende
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget
velkommen til at kontakte Rasmus Skøtt på tlf.
3166 1414 eller læs mere på www.kkpartner.dk

Vi sikrer, at du som ny tekniker bliver sat
grundigt ind i vores arbejdsprocedurer.

[ Teknologisk Infrastruktur ]

