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Elektriker til EL- og Fiberarbejde i Nordjylland 
 

 

Vil du med i et team, hvor teknik, kvalitet og 

tilfredse kunder er nøgleord 

KK Partner A/S` Kabel-tv afdeling er i fortsat 

vækst, og vi får rigtig mange spændende 

opgaver ind i Nordjylland. Vi søger derfor en 

tekniker, med EL-teknisk baggrund, til vores hold 

af dygtige og engagerede medarbejdere i 

Nordjylland. 

 

Arbejdsopgaverne vil bestå af serviceopgaver og 

etablering af el tilslutninger for kunderne samt 

fejlretning og nyetablering af fiber på sigt. Vi 

sørger for at du får den nødvendige oplæring så 

du får succes med at arbejde med fiber 

installationer.  

 

Vi arbejder med alle de nyeste teknologier 

indenfor fiber- og coax, og går aldrig på 

kompromis med den håndværksmæssige 

kvalitet. Det vil være en fordel hvis du allerede 

har erfaring med fiber- og coaxarbejde, men 

ingen krav. Vi har i firmaet rigtig gode tekniske 

kompetencer, så du skal ikke holde dig tilbage 

med at sende en ansøgning, selvom du ikke har 

en af nedenstående uddannelser. Ved rette 

match sørger vi for den nødvendige 

opkvalificering.  

 

Hvad leder vi så efter? 
Vi søger en EL-tekniker- /montør, der vil være 

med til at bidrage til vores kultur, hvor kunder, 

kvalitet og service er i højsædet. KK Partner A/S 

er stadig en ’ung’ virksomhed i rivende udvikling. 

 

 

 

  Hvem er du? 

Du er uddannet elektriker, bosiddende i 

Nordjylland og er indstillet på at indgå i en 

vagtordning. 

 
Vi tilbyder 

Et godt arbejdsmiljø, hvor humor & fællesskab er 

en af værdierne. Gode ansættelsesvilkår og løn 

efter kvalifikationer. 

 
Ansøgning 

Skriv en kort ansøgning hurtigst muligt og send 

denne på mail til hr@kkpartner.dk  

Mærk ansøgningen ”EL-tekniker NORD” 
Vi holder samtaler løbende. 

 
Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget 

velkommen til at kontakte:  

Thomas Rejnholt Larsen  
+45 24 83 42 10 
 

Du kan også læse mere på www.kkpartner.dk 
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