Ledig stilling som Tavlemontør
Arbeidsgiver: Eltavle Grenland AS
Stillingstittel: Tavlemontør
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast
Vi søker dyktige og motiverte tavlemontører, elektrikere eller automatikere som kan bygge fordelingstavler til
industri og næringsbygg, styretavler, etc. iht. kunde spesifikasjoner / ønsker. Arbeidet vil i hovedsak foregå inne på
tavleverksted.
Kvalifikasjoner:
• Har fagbrev innenfor elektro (Tavlemontør, Elektriker, eller Automatiker)
• Er selvstendig, effektiv og strukturert
• Er kvalitetsbevisst, nøyaktig og har yrkesstolthet
• Har gode samarbeidsferdigheter
• Har førerkort kl. B (fordel med BE)
Du stiller store krav til kvalitet og nøyaktighet, er pålitelig, flink til å holde motivasjonen oppe.
Vi har godt arbeidsmiljø og gode forsikring- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale.
Om arbeidsgiveren
Eltavle Grenland AS har eksistert i mer enn 40 år og er en elektroteknisk bedrift med fagområde innen produksjon
og montasje av elektriske fordelinger og styretavler. Våre produkter har et høyt kvalitetsstempel og er meget godt
anerkjent i markedet.
Industrimarkedet i Grenland, og dets utvikling har stilt spesielle krav, noe som har gitt oss lærerike utfordringer i
mer enn 40 år. I tillegg til industrikompetanse, skreddersyr vi også løsninger for næringsbygg, offentlige bygg, skoler og barnehager.
Vårt primærmarked er sørøstlandet men vi har også levert tavler andre plasser i landet så vel som noe eksport.
Vår bedrift kjennetegnes av engasjerte medarbeidere med lang erfaring. Vi ønsker et samarbeid på design-stadiet
for å skreddersy løsninger etter kundens behov. Dette med hensyn på kabler og utstyr som skal termineres
Kvalitet og fornøyde kunder er målsetninger vi jobber med. Vår bransjeforening NETF (Norsk Eltavleforening),
gir oss kunnskap og trygghet, noe som kommer våre kunder til gode i form av tilfredsstillende produkter.
Vi ønsker å fremstå som en ansvarlig partner og et naturlig valg for industrien og installatører i vårt salgsområde.
Vi er totalt 11 ansatte pr. d.d.
Sektor: Privat
Sted: Nedre Søliveg 13, 3914 Porsgrunn
Bransje: Bygg og anlegg, Kraft og energi, VVS
Stillingsfunksjon: Håndverker - Elektriker, Teknisk personell
Nøkkelord: Tavlemontør, Elektriker, Automatiker
Kontaktperson: Morgan Meyer-Lund
Stillingstittel: Daglig leder
Mobil: 915 33 240
Kontaktperson: Einar Valle
Stillingstittel: Ingeniør
Telefon: 35 93 02 21

