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

Hvem er vi
Jysk Energi fremmer den grønne omstilling på en række 

områder. Vi etablerer vedvarende energi anlæg såsom 

vindmøller og solcelleparker. Vi sælger grøn strøm og gas. 

Og vi drifter og udbygger vores forsyningsområde, så det 

favner den stigende elektrificering.

Vi har også ladeløsninger til erhvervskunder og den 

offentlige sektor, så det er nemt at køre elbil. Hvis du også 

ønsker en grønnere fremtid, så har du mulighed for at blive 

en del af vores ladeinfrastruktur team med udgangspunkt 

i Holstebro.

Om jobbet 
Du sørger for professionel installation af ladeløsninger 

til elbiler og sikrer gode kundeoplevelser. Du oplever en 

varieret hverdag hvor du arbejder med innovative og 

brugervenlige produkter. Du kører som regel alene ud på 

opgaven, ofte direkte fra dit eget hjem, men sammen 

med dit team har du mulighed for løbende sparring og 

udvikling. Dine evner kan også finde anvendelse i vores 

drift og udbygning af elforsyningsområdet.

Teknik

Hvad skal du ellers vide?

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 kon-

cernen 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.

 

Så send os snarest din motiverede 

ansøgning og dit CV via stillingsfor-

mularen på jyskenergi.dk 

Vi afholder samtaler løbende og 

glæder os til at høre fra dig!

SØG STILLINGEN

Har du spørgsmål til 
stillingen, er du velkom-
men til at kontakte forret-
ningschef for Net/Teknik 
Per Strøm Kristensen på 
tlf. 2163 3558

SØGER

Hvem er du
• Du er uddannet elektriker eller har udført lignende arbejde

• Du er serviceminded og kvalitetsbevidst

• Du kan arbejde selvstændigt

• Du er fleksibel og ønsker et job med en afvekslende    

hverdag

• Du har kørekort til bil.

Da du får en grundig oplæring, er det ikke et krav, at du har 

erfaring inden for området.

Du får dagligt kontakt med vores kunder, og derfor er det vig-

tigt, at du nemt omgås mennesker og er nem at forstå. 

Du motiveres af at levere kvalitet og skabe glade kunder.

Hverdagen hos Jysk Energi 
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.

Lyder det som noget for dig?

ELEKTRIKER

Kvalitetsbevidst?
Miljøbevidst?
Nysgerrig på fremtidens muligheder?

Til den grønne omstilling
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