
Måler- og installationstekniker 

Har du fagligt indblik
og skaber overblik?

Har du lyst til at arbejde med drift og vedligeholdelse af elnettet, hvor 

din indsats bidrager til den stigende elektrificering bag den grønne 

omstilling? Så har vi et spændende og alsidigt job til dig. 

Vi søger en administrativ medarbejder til måledata-teamet i vores 

Måling- & installationsafdeling. 

Vi tilbyder dig en spændende arbejdsdag

I det daglige skal du have styr på mange processer i elmarkedet og 

håndtere at have mange bolde i luften. Du er struktureret, fagligt 

dygtig og gør tingene rigtig første gang. 

Hvis du desuden evner at administrere vores lager, så montører har 

de rette komponenter til rette tid, og du kan bistå fragtmænd ved 

aflæsning, er det et plus.
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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:

Teamleder,

Søren Vendelboe.

Telefon 2479 0008.

Forretningschef for Net/Teknik,

Per Strøm Kristensen.

Telefon 2163 3558.

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.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

1. Kontrol og analyse af måledata fra elnettet.

2. Servicering af fagfolk – såsom tilmelding af nye 

installationer og anvisning af tilslutningspunkt.

3. Bidrage til og videregive opgaver vedr. elnettet til    

kørende montører.

4. Tage del i adhoc opgaver - lige fra elnet opgaver til 

hovedkontorets bygningstekniske installationer.

Lidt om dig

1. Du har el-teknisk uddannelse - såsom elektriker,               

el-installatør eller tilsvarende.

2. Du har flere års praktisk erfaring fra el-branchen.

3. Du er struktureret, analytisk og fagligt velfunderet.

4. Du er god til enkelt at forklare komplekse ting og nyder          

at hjælpe andre.

5. Du er erfaren bruger af officepakken – især Excel.

6. Du har erfaring med hurtigt at tilegne dig nye it-systemer.

7. Du har kørekort til kategori B – og gerne truckkort.


