Ulvesund Elektro A/S er en Elektroentreprenør med tilholdssted i DeknenedBremanger
Gira Design
pollen, Måløy. Vi dekker kommunene Last
Vågsøy,
ogConfigurator
Selje. Våre
arbeidsfelt er innen Industri, Skip, Bygg, Bolig, Alarm, Tele og Data. Vi har
vært i bransjen i mer enn 37 år og er i dag 32 ansatte med en årlig omsetning på ca. 50 mill.

Som følge av økende aktivitet søkes

PROSJEKTINGENIØR
LAND OG MARITIMT
Vi søker personer som har en positiv innstilling, er arbeidsom, samarbeidsvillig
og serviceinnstilt.
Arbeidsoppgavene vil være varierte og allsidige, og vil omfatte:
• Planlegging, ledelse og oppfølging av prosjekter.
• Prosjektering av elektrotekniske anlegg
• Tilbudskalkulasjon
• Kundebehandling og kundeoppfølging
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere utdanning fra ingeniørhøyskole eller teknisk fagskole
• Erfaring med prosjekter og prosjektoppfølging
• Behersker norsk muntlig og skriftlig
• Evne til å tilpasse seg et hektisk og utviklende miljø
• Kan jobbe selvstendig og i team.
Last ned Gira Design Configurator
Søknad merkes ”Søknad prosjektingeniør”

TEKNISK TEGNER
Vi søker personer som har en positiv innstilling, er arbeidsom, samarbeidsvillig og serviceinnstilt.
Arbeidsoppgavene vil være varierte og allsidige, og vil omfatte:
• Lage tekniske arbeidstegninger for el-installasjoner.

www.ulvesund-elektro.no

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdanning fra teknisk fagskole eller tilsvarende.
• Erfaring som DAK-operatør.
• Behersker norsk muntlig og skriftlig
• Evne til å tilpasse seg et hektisk og utviklende miljø
• Kan jobbe selvstendig og i team. Last ned Gira Design Configurator
Søknad merkes ”Søknad teknisk tegner”

ELEKTROMONTØRER
For installasjoner hos våre privat- og bedriftskunder.
Egenskaper/kvalifikasjoner:
• Fagbrev i elektrikerfaget
• Evne til å arbeide selvstendig og i team
• Relevant erfaring kan erstatte krav om fagbrev.
• Førerkort klasse B
• Serviceinnstilt og positiv og som ønsker å gi kunden det lille ekstra.
Søknad merkes ”Søknad Montør”

www.ulvesund-elektro.no

Vi kan tilby:
• Konkurransedyktig lønn
• Mulighet for utvikling i et teknisk miljø
• Godt arbeidsmiljø
Søknadsfrist: 16. desember.

Søknad sendes til: Ulvesund Elektro A/S, Pb. 1013, 6704 Deknepollen
E-mail: post@ulvesund-elektro.no
Spørsmål kan rettes til daglig leder Ståle Sandal
Telf. 57855080 eller 48237090.

www.ulvesund-elektro.no

