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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.

Teknisk Designer  
eller anden relevant 
GIS uddannelse
Vi leder efter en dygtig medarbejder, til vores dokumentationsteam. Du kommer til at 
blive en vigtig brik i en ændringsproces hen imod nye måder at organisere processer 
og arbejde på. I den proces er up-to-date og komplet dokumentation af nettet om-
drejningspunktet.

nef foretager registrering i verdens mest udbredte GIS-løsning fra Esri, ArcGIS. 
Det er disse data, der understøtter et væld af avancerede analyser. Og det er dette 
system, der sikrer involvering af brugere i hele organisationen.

For at komme i betragtning til stillingen har du:

• Forståelse for GIS-systemer
• Forståelse for og vilje til at lære mere om elnettet
• Drive og nysgerrighed for vores branche

Vil du med på rejsen? 
Vi kan tilbyde dig et spændende, selvstændigt og udviklende job, hvor du får lov at 
arbejde med spændende opgaver, lære i dagligdagen og indgå i en organisation, hvor 
vi sammen arbejder hen imod morgendagens elforsyning.

Teamet du kommer til at indgå i, servicerer nef-koncernen med alle former for tek-
nisk dokumentation af el og bredbånd.

Du bliver en del af en attraktiv arbejdsplads i Kerteminde, hvor vi vægter medarbej-
dernes trivsel og velvære, i en til tider travl hverdag. Vi har et godt arbejdsmiljø med 
gode fysiske rammer, ligesom vi har gode medarbejderforhold, sociale sammenkom-
ster, firmaarrangementer o.lign.

Din ansøgning 
For yderligere oplysninger kontakt teknisk chef Torben Larsen på telefon 21264757 
eller tl@nef.dk. Tøv ikke med at kontakte Torben, hvis du er interesseret.

Vi glæder os til at høre fra dig


