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nef-koncernen søger fibermontører og elektrikere

Vil du være med til at udvikle  
el- og fibernettet på Nordøstfyn?

I de kommende år udruller nef-koncernen fjernaflæste elmålere til alle elinstallationer på Nordøstfyn. I den 
forbindelse søger vi et antal dygtige og motiverede fibermontører og elektrikere til fastansættelse i løbet 
af de kommende måneder. Som fibermontør og elektriker bliver du en del af en velfungerende afdeling 
med knap 20 andre motiverede og kompetente kollegaer, herunder ingeniører, elektrikere og montører. 

Som fibermontør bliver dine primære arbejds- 
og ansvarsområder tilslutning og dokumentati-
on af nye fiberkunder til fibernettet, support og 
fejlafhjælpning af fiberprodukter for fiberkunder, 
drift af fibernettet og fiberanlæg. Det vil det være 
en fordel med erfaring inden for området; men 
vi er indstillet på, at der vil være forbundet en del 
oplæring og uddannelse med ansættelsen. 

Som elektriker bliver dine primære arbejds- og 
ansvarsområder etablering og drift af fjernaf-
læsning, herunder opsætning, kontrol og drift af 
elmålere, samt tilslutning af nye netkunder til el-
nettet. Vi forventer, du er uddannet elektriker, og 
vi ser gerne, at du har nogle års relevant erfaring 
efter afsluttet eksamen. 

Fælles for begge stillinger
Ud over de faste opgaver vil du sammen med af-
delingens øvrige medarbejdere spille en central 
rolle i diverse projekter og ad hoc opgaver. Du vil 
komme til at rådgive eksisterende og potentielle 
kunder i koncernens produkter samt indgå i be-
redskab og vagtfunktion for el- og fibernet. 

Som person er du glad og ukompliceret, er god 
til at samarbejde og sætter en ære i at gøre dit 
arbejde godt. Sidst men ikke mindst forventer vi, 
at du har kørekort, ren straffeattest, er ærlig og 
pligtopfyldende og overholder indgåede aftaler.

Stor indflydelse og en varieret arbejdsdag
Vi er parat med spændende, selvstændige og ud-
viklende jobs. Vi tilbyder dig en attraktiv arbejds-
plads, der giver faglige udfordringer og mulighed 
for personlig udvikling. Vi har et godt arbejdsmiljø 
med gode fysiske rammer, ligesom vi har gode 
medarbejderforhold og vægter medarbejdernes 
trivsel og velvære i en til tider travl hverdag.

Din ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkom-
men til at kontakte teknisk chef Torben Larsen 
på telefon: 21 26 47 57. Finder du jobbet in-
teressant, beder vi dig sende en kort ansøgning 
med CV til tl@nef.dk. Du skal være opmærksom 
på, at vi returnerer svar til den e-mail adresse, du 
sender fra. Ansættelse og samtaler sker løbende, 
så vi vil gerne have din ansøgning snarest. 

nef-koncernen blev stiftet i 1967 og i 2000 blev virksomheden ændret til en fond. nef Fonden ejer i dag 3 datterselskaber,  
Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S. Ravdex er en netvirksomhed, der tager sig af drift og vedligeholdelse af elnettet 
og distribution af elektricitet. Virksomhedens miljøvenlige anlæg leverer elektricitet til ca. 16.200 elkunder på Nordøstfyn. 
Nettet er kabellagt, så netområdet er blevet smukkere og sundere, og forsyningssikkerheden er forbedret. nef Strøm A/S 
driver elhandelsvirksomhed med ansvar for levering af elektricitet. nef Fiber A/S leverer fiberbaseret bredbånd og indholds-
ydelser via Waoo A/S, som nef-koncernen er Partner i. nef-koncernen beskæftiger ca. 30 medarbejdere og opererer 
i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering til fri  
konkurrence. Læs mere om nef her: www.nef.dk


