
VOKSENLÆRLING

FORSYNINGSOPERATØR

Har du lyst og evner til at uddanne dig?

Vi søger en forsyningsoperatør voksenlærling/lærling til vores 

Teknik afdeling. Du har allerede erhvervserfaring inden for et 

håndværksmæssigt fag eller en bredere erfaring på arbejdsmarkedet. 

Herudover forventer vi, at du:

• er fagligt orienteret og moden i din væremåde

• som minimum har bestået 9. klasses afgangseksamen

• har fokus på sikkerhed og kvalitet

• har god fysik og er indstillet på at arbejde udendørs

• er positiv og kan samarbejde med andre

• på sigt kan indgå i 24 timers vagtordning

• bor i eller tæt på vores forsyningsområde

• har kørekort B - også gerne C

Mere om uddannelsen

Uddannelse til forsyningsoperatør giver en grundlæggende 

viden om distributionsnettet og pro-duktionssystemer inden for 

elforsyningsbran¬chen. Du lærer, hvordan strømmen på forskellige 

måder produceres, og hvordan den kommer ud til forbrugerne. Du 

lærer, hvordan man overvåger og styrer elnettet bl.a. ved hjælp 

af computerstyret overvågnings- og måleudstyr, og hvordan 

transformatorstationer og kabler vedligeholdes. 

Uddannelsen varer 2 år og veksler mellem praktik i virksomheden og 

skoleophold på Skive College. 

Du kan læse om uddannelsen her: https://skivecollege.dk/eud/

erhvervsuddannelser/forsyningsoperatoer/ 

Aflønning under uddannelsen vil følge Dansk Industris Overenskomst 

for lærlinge/voksenlærlinge.

Om Jysk Energi 

Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med hovedsæde 

i Holstebro og med stærke rødder i den vestjyske region. Vores 

forretningsområder er elforsyning, elsalg til privat og erhverv, fibernet 

og tekniske højspændingsydelser. 

Det er et mål for koncernen at understøtte den grønne omstilling med 

løsninger inden for vedvarende energi, og i den forbindelse arbejder vi 

seriøst med FN’s Verdensmål. 

Med selskabets egenkapital på ca. 1,6 mia. kr. har vi den økonomiske 

styrke til at gøre en forskel. 

Jysk Energi koncernen tilbyder gode arbejdsvilkår til alle 

medarbejdere. Du får blandt andet fordelagtige sundheds-og 

pensionsforhold og en række personalearrangementer hvert 

år. Herudover bliver du også medlem af en velfungerende 

personaleforening, der bidrager med muligheder for deltagelse i 

sociale arrangementer og fritidsaktiviteter. 

Du kan forvente et positivt arbejdsmiljø med højt aktivitets- og 

kompetenceniveau og et godt samarbejde på tværs af koncernens 

afdelinger.

Søg stillingen 

Send os snarest din motiverede ansøgning og dit CV via 

stillingsformularen på jyskenergi.dk 

Vi afholder samtaler løbende. 

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte 

Per Strøm Kristensen, forretningschef for Net/Teknik, 

på telefon 2163 3558.

Om jobbet! 

Vil du være med til at gøre elnettet klar til den 

grønne opstilling med vedvarende energi, elbiler og 

varmepumper? Så send din ansøgning til os. 

Skivevej 120     7500 Holstebro     +45 96 10 66 77     kundeservice@jyskenergi.dk     jyskenergi.dk


