Karlslunde, marts 2022

El-Tekniker med teamleder potentiale til vores Tekniske afdeling
Brade Technic & Solutions søger en tekniker med el-forståelse og til koordinering af ELTeknikerne. Du er måske uddannet industri- elektriker, automatik tekniker og er servicetekniker.
Du søger nye udfordringer i en virksomhed, der er i rivende udvikling, hvor der er stort potentiale
for personlig og faglig udvikling.
Du får base fra vores kontor og værksted i Karlslunde, men du kommer ikke til at sidde stille på
kontoret. Der vil være en del kundekontakt samt fysisk tilstedeværelse hos vores kunder, når
opgaven skal udføres.
Dine opgaver og ansvarsområder:
Med reference til servicechefen, Kenny Nielsen, får du ansvaret for udførelse af reparation og
vedligeholdelsesopgaver og tekniske løsninger. Jobbet indebærer bl.a. reparation, service og
vedligeholdelsesopgaver, fejlfinding på industrielle maskinanlæg og med kobling til projektarbejde
indenfor fx opbygning af mindre styretavler og PLC-opgaver. Det er derfor en fordel, at du trives
med en alsidig arbejdsdag og har en løsningsorienteret samt formand-rolle tilgang til dit arbejde.
Du kommer i kontakt med kunder, der typisk ligger inden for Industrien, fuldautomatiske
distributionslagre, og har opgaver og projekter inden for drift & vedligeholdelse (MRO).
Yderligere forventer vi, at du:
■ er drevet af teknik
■ arbejder selvstændig og er igangsættende
■ er idérig og løsningsorienteret på både mekanisk og EL
■ er eller har en teamleder kompetence gemt i kroppen og som vil benyttes
■ er omstillingsparat
■ er kundeorienteret og servicemindet
■ er åben for nye tiltag og udvikling
Den rette kandidat er selvstændig, men samtidig en holdspiller. Vi har brug for fleksibilitet,
nysgerrighed og en masse gåpåmod i en hverdag der ofte er travl. Jobbet kræver, at du er fleksibel
og vil tage et ansvar i en omskiftelig hverdag.
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Alsidig hverdag – store som små opgaver
Du skal kunne arbejde på forskellige niveauer, herved tænkes på meget komplekse tekniske
opgaver, samt mindre serviceopgaver, som udføres for vores kunder.
Kan du se dig selv i ovenstående, så tilbyder vi til gengæld et job, hvor der er mulighed for at
udvikle sine personlige og faglige kompetencer – vi imødekommer ambitioner og giver plads til
personlig og faglig udvikling. Du vil blive en del af en arbejdsplads, der tager ansvar for den enkelte
medarbejder, hvor der er højt til loftet, mimimalt hierarki og store forventninger.
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 k. 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, samt
pensionsordning. 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
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