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Servicetekniker (EL) til Østjylland 

 

Kunne du tænke dig at blive en superdygtig servicetekniker indenfor sikkerhedsbelysning, varslingsanlæg 

(AVA) samt automatisk brandventilation (ABV), så se her: 

 

Opgaver 

Du vil køre ud til kunder fra din egen bopæl. Arbejdet vil foregå ved slutbrugere, f.eks. butikker, skoler, 

gymnasier, universiteter, indkøbscentre, plejehjem, sportshaller, museer og lign. 

Dine arbejdsopgaver bliver afvekslende (og ofte af kortere varighed), men dit primære arbejdsområder 

bliver: 

• Serviceeftersyn på sikkerhedsbelysnings-, varslings-, og brandventilationsanlæg. 

• Idriftsættelse og programmering af nye anlæg. 

• Fejlfindingsopgaver samt reparation, batteriskift mm. 

• Ombygning og udskiftning af eksisterende anlæg. 

• Rådgivning og instruktion af elektrikere og slutbrugere. 

 

Din profil 

• Du har en el-teknisk uddannelse som elektriker, automatikfagtekniker eller lignende. 

• Du er fleksibel, loyal og møder kunder og kolleger åbent, professionelt og med godt humør. 

• Du er selvstændig med et godt drive, og du kender og forstår værdien af god service. 

• Du går aldrig på kompromis med din ordenssans. 

• Kørekort til personbil samt en ren straffeattest. 

• Dansk i skrift og tale og engelsk i tale. 

• Selvmotiverende, og kan køre ud til kunder direkte fra egen bopæl. 

• Din ideelle bopæl er nær E45 mellem Vejle og Aarhus. 

 

Vi tilbyder et selvstændigt job, og Jylland bliver din arbejdsplads. I mindre omfang kan der forekomme 

opgaver på Fyn og på værkstedet i Middelfart. Du skal selv være med til at forme og tilrettelægge 

dagligdagen i samarbejde med vores servicekoordinator, og du vil naturligt være med til at udvikle 

fremtiden i virksomheden, hvor vi værner om det gode arbejdsklima og ikke mindst den hyggelige og friske 

omgangstone. Du kommer igennem et introduktionsforløb, hvor du får grundig oplæring og introduktion til 

jobbet. 

 

Ud over en lønpakke, der svarer til dine kvalifikationer, tilbyder vi pension, sundhedsordning mm.,  

og du får en fuldt udstyret servicebil stillet til rådighed. 

 

Ansøgning 

Send din ansøgning og CV til teknisk chef Rico Jørgensen på rj@safelight.dk.  

Vi holder løbende ansættelsessamtaler. 

Læs mere om SafeLight på www.safelight.dk. Ved spørgsmål til jobbet, kontakt Rico Jørgensen på 

61557832.
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