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El-installatør til vores Tekniske afdeling  

Brade Technic & Solutions søger El-installatør med teknisk viden, gåpåmod og el-autorisation. 

Vi udvider og vil opbygge vores el-afdeling med nye muligheder, og søger derfor en engageret El-installatør 

til vores teknisk og løsningsorienteret afdeling med base fra vores kontor og værksted i Karlslunde. Det vil 

derfor være en del af jobbet, at man trives med værktøj i hånden.  

Da vi udvider med henblik på at levere en tværfaglig løsning inden for teknik, har du i din rolle stor 

indflydelse med dertilhørende ansvar. Vi beskæftiger os primært inden for produktionsvirksomheder, Industri- 

og logistikvirksomheder. Dvs. indenfor Industriel-el, automation, mekanisk, Facility management.  

Vores værdier: 

• Vi arbejder for at skabe en arbejdsplads, som vi selv vil være en del af 

• Vi har højt til loftet, hvor medarbejderne har ansvar og indflydelse på sin egen hverdag 

• Vi skaber tætte relationer til kollegaer og ledere på tværs af afdelingerne 

• Vi har en respektfuld tilgang til vores medmennesker  

• Vi går ikke hjem, før det virker 

Dine opgaver og ansvarsområder:          

I din rolle vil du være en stor del af opbygningen af afdelingen på det el-tekniske, projektering og udførelse af 

reparation og vedligeholdelsesopgaver, udførelsen af tilrettelser på maskiner, udarbejde mindre styretavler, 

hardware/PLC-programmering samt el-dokumentation. Yderligere bliver du involveret i alle el-installationer 

og med mulighed for ledelse af projekterne i fremtiden. Der vil være skift mellem kontorarbejde, udførelse af 

arbejdsopgaver samt kundebesøg.                         

Derudover forventer vi, at du:   

• Har min. 10 års erfaring i branchen 

• Arbejder selvstændig og er igangsættende  

• Er idérig og løsningsorienteret   

• Er kundeorienteret og servicemindet        

• Er åben for nye tiltag og udvikling  

• Er udadvendt og god til mennesker 

Du skal kunne arbejde på forskellige niveauer. Herved tænkes på meget komplekse tekniske opgaver, samt 

mindre serviceopgaver, som udføres for vores kunder. Du har erfaring med hardware/PLC programmering, 

og El-dokumentation fra tidligere.    
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Da vi arbejder for at skabe en arbejdsplads, som vi selv vil være en del af, tilbyder vi derfor et job, hvor der 

er mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt. For at sikre trivslen, afholdes 1:1-samtaler månedligt. 

Det er vigtigt for vores afdeling, at vores nye medarbejder passer ind i de resterende profiler, således at vi 

skaber det gode arbejdsmiljø. Dette betyder, at vores nye medarbejder besidder samarbejdsevner og lysten 

til at lære. Jobbet vil til tider være meget dynamisk, og derfor kræver jobbet, at man er fleksibel og vil tage et 

ansvar i en travl hverdag.  

Du vil få egen servicebil stillet til rådighed, da arbejdet kræver en del mobilitet, og der kan forekomme 

enkelte rejsedage i jobbet. 

Arbejdstid vil primært være fra 07.00-15.00. 

Arbejdspladsen / Ansættelsesstedet vil være Drejergangen 9C i Karlslunde. 

Lønnen vil blive forhandlet individuelt på et attraktivt niveau, der modsvarer dine kvalifikationer. Brade 

Technic & Solutions tilbyder sundhedsforsikring, mulighed for frokostordning, og ansættelse i henhold til 

overenskomsten med DI. 

Er du nysgerrig?   

Er du velkommen til at kontakte Thomas Meyer til en uforpligtende snak. Ellers venligst send en ansøgning 

og dit CV til: contact@brade-group.dk 

Tiltrædelse efter aftale, da vi gerne venter på den rigtige medarbejder. 

 

Med venlig hilsen  

Thomas Meyer                                                                                                                                                                                              

Divisionschef                               

Mobil: 22442024                                                                                                                                                  

Brade Technic & Solutions ApS                   

www.brade-group.dk          

Følg os på LinkedIn  
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