SIKOM Danmark A/S har forrygende travlt og derfor
søger vi nye medarbejdere.
Er du uddannet elektriker, Og ønsker at komme videre er det
måske noget for dig.
Til vores regionskontor i Søborg søger vi til snarest tiltrædelse en elektriker til installation og servicering på
vores mange projekter rund omkring på Sjælland.
SIKOM Danmark A/S er en spændende arbejdsplads kendetegnet ved dygtige og engagerede kollegaer. Vi
har en uformel omgangstone, et godt arbejdsmiljø med masser af udfordringer, samt mulighed for personlig
og faglig udvikling.
Har du praktisk og teoretisk erfaring med Ip-installationer, Microsoft Servere, PLC programmering eller
anden IT relateret efteruddannelse er dette et stort plus.

Dine vigtigste opgaver:
• Installation af nye projekter
• Service og forebyggende vedligeholdelse
• På sigt indgå i en vagtordning
Dine vigtigste kvalifikationer:
• Du har en ren straffeattest.
• Du er elektriker eller har en el/data teknisk uddannelse.
• Du er samarbejdsvillig, fleksibel og i besiddelse af godt humør.
• Du skal kunne bevare roen og være effektiv i pressede situationer og overholde deadlines.
• Du skal have lyst til at blive videreuddannet indenfor sikkerhedsbranchen.
Vi tilbyder:
• Et job i en spændende virksomhed der dækker hele landet.
• Et fagligt udfordrende miljø.
• Du kommer til at indgå i et team af dygtige teknikere.
• Frie arbejdsforhold.
• Løn og ansættelsesforhold, der modsvarer dine kvalifikationer.
• Servicebil.
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Lars Nielsen på tlf. 8764 6000.
Eller send din ansøgning direkte til SIKOM Danmark A/S, Samsøvej 17, 8382 Hinnerup, Att. Lars Nielsen
eller på e-mail til ln@sikomdanmark.dk
SIKOM Danmark A/S er et projekthus, der leverer avanceret sikrings- og kommunikationsinstallationer til
større danske virksomheder, offentlige institutioner og havne. Alle kunder med specielle hensyn, krav og
ønsker indenfor elektronisk overvågning, værdi- og personsikring. SIKOM Danmark A/S overvåger og
servicerer over hele landet, SIKOM Danmark A/S er medlem af Sikkerhedsbranchen.

