
KVALITETSBEVIDST ELEKTRIKER ELLER FORSYNINGSOPERATØR

Arbejder du selvstændigt, er kvalitetsbevidst 

og har et godt humør? Som elektriker eller 

forsyningsoperatør skaber din indsats 

grundlaget for fremtidens elforsyningsnet

En varieret arbejdsdag 

Elforsyningsnettet er i disse år under rivende udvikling. Hvis du 

vil med på rejsen, så bliv en del af vores kompetente team med 

over 30 erfarne medarbejdere. Vi varetager alle opgaver indenfor 

elforsyningsarbejde fra 0,4 kV til og med 60 kV – lige fra renovering 

af elforsyningsanlæg, herunder ombygning og udskiftning af 

stationer og anlæg, til udbygning af elforsyningsnettet til den 

grønne omstilling.

Om dig 

Du er kvalitetsbevidst, trives med at arbejde udendørs og 

værdsætter at være en del af og dele din viden med et større team. 

Du er serviceminded og tager initiativ og ansvar i forhold til dine 

opgaver. 

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

Søg stillingen 

Send os snarest din motiverede 

ansøgning og dit CV via 

stillingsformularen på jyskenergi.dk 

Vi indkalder løbende til samtaler.

 

Vil du vide mere om stillingen, er du 

meget velkommen til at kontakte 

teamleder Alex Kristensen på telefon 

2960 0565 eller forretningschef for 

Net/Teknik Per Strøm Kristensen på 

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. 1,7 mia. kr. har vi den økonomiske styrke til at gøre en forskel. 

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår - blandt andet fordelagtige sundheds- og 

pensionsforhold, en kollektiv bonusordning, tilbud om fritidsaktiviteter og mulighed 

for at deltage i spændende sociale arrangementer bl.a. arrangeret af en aktiv 

personaleforening. Du kan forvente et positivt og udviklende arbejdsmiljø med højt 

aktivitets- og kompetenceniveau.

Vi forestiller os, at:

• du er elektriker, forsyningsoperatør eller har en tilsvarende el-

teknisk uddannelse.

• du arbejder struktureret og vedholdende til opgaven er løst.

• du trives med at arbejde selvstændigt med egne opgaver.

• du er interesseret i at udvikle dig indenfor dit fagområde.

• du har som minimum kørekort B

Du har god forståelse for IT, da dine arbejdsopgaver tildeles 

og dokumenteres via et pc/tablet baseret ordrestyrings- og 

planlægningsværktøj. Har du erfaring indenfor elforsyning, er det en 

fordel. Hvis ikke, så sørger vi for grundig oplæring, hvorefter du som 

udgangspunkt arbejder selvstændigt. Du har naturligvis bil, værktøj, 

mobiltelefon m.m. til rådighed. Du vil på sigt deltage i driftvagt 

sammen med dine kolleger.


