nef-koncernen søger elektriker

Vil du være med til at udvikle
elnettet på Nordøstfyn?
Vi søger en dygtig og motiveret elektriker til ansættelse i løbet af de kommende måneder.
Som elektriker hos nef-koncernen bliver du en del af en velfungerende afdeling med knap 20
motiverede og kompetente kollegaer, herunder ingeniører, elektrikere og montører.

Som elektriker hos os bliver dine primære arbejds- og
ansvarsområder drift- og vedligeholdelse af vores 0,4
og 10 kV anlæg, samt tilslutning af nye netkunder til
elnettet. Vi forventer, at du er uddannet elektriker, og
vi ser gerne, at du har nogle års relevant erfaring fra
arbejde med et elnetselskab.
Ud over de faste opgaver vil du sammen med
afdelingens øvrige medarbejdere spille en stor rolle i
diverse projekter og ad hoc opgaver. Udvikling og
nye tiltag interesserer os, og senest er opsætning
af offentlige ladestandere til elbiler føjet til listen af
afdelingens ansvarsområder. Med tiden forventer vi
også, at du kan rådgive kunderne i nef-koncernens
produkter samt indgå i beredskab for el- og fibernet.

Din ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er
du meget velkommen til at
kontakte teknisk chef Torben
Larsen på telefon 21 26 47 57
eller en af vores andre elektrikere
(find dem på nef.dk). Finder du
jobbet interessant, så send en kort
ansøgning med dit CV til tl@nef.dk.
Ansættelse og samtaler sker
løbende, så vi vil gerne have din
ansøgning snarest.

Vi tilbyder
En spændende, selvstændig og udviklende stilling.
Vi er en attraktiv arbejdsplads, der giver faglige
udfor-dringer 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.
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. nef-koncernen ligger 21 km nordvest for Nyborg og 19 km nordøst for Odense i skønne Kerteminde. Kerteminde
er en skøn lille by og tidligere købstad på Østfyn med 5.903 indbyggere. Her kan du hver dag komme ud i den smukke
natur i og omkring Kerteminde. Der er skov, strand og smuk havn og der er trygt for familie og børn.
Læs mere om nef på nef.dk, facebook og linkedin.dk.
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