
TS-GRUPPEN - Viden og kompetencer i elbranchen

Knud Jensen & søn 
søger dygtige elektrikere

Vi søger en dygtig elektriker 

Vil du gøre en forskel?
Vi søger nye dygtige kollegaer til vores højt kvalificerede gruppe af elektrikere, fordi 

opgaverne bliver flere. 

Dine arbejdsopgaver:
• Ad hoc opgaver inden for el-installationer
• El-opgaver inden for om- og tilbygninger.
• Servicering af vores privatkunder
• Servicering af vores erhvervs- og industrikunder.
• Opgaver tilpasses dine kvalifikationer 

Dine kvalifikationer: 
• Du er uddannet elektriker
• Du har et gyldigt førerbevis til kategori B (alm. bil)
• Forstå og taler dansk

 

Personlige egenskaber:
• Du er selvstændig og ansvarsbevidst
• Du brænder for dit fag
• Du leverer altid kvalitetsarbejde
• Du er effektiv, initiativtager og ansvarsopfyldende
• Du er serviceminded og imødekommende over for både kunder og kolleger
• Du interesserer dig for nye tiltag i en virksomhed i vækst

Vi tilbyder:
• Et varierende job med masser af udviklings- og uddannelsesmuligheder
• En moderne og fleksibel virksomhed
• Stor indflydelse på din arbejdsdag
• Gode arbejdsforhold – vi prioriterer sikkerhed og sundhed højt
• Fastansættelse (fuldtid)
• Tilpasning af dine arbejdstider - evt 4 dags uger
• Muligheden for internt messe-/firmaarrangement et sted i landet hver 2. år 
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• Fast servicevogn
• Sundhedsforsikring efter 3 måneders ansættelse
• Pensionsordning
• Sundhedsordning
• Personalegoder
• Løn efter kvalifikationer

Vi har en uformel omgangstone, hvor vi alle respekterer grænser og forskelligheder, og 
hvor samarbejde og personlige relationer vægtes højt.
Ansættelse snarest muligt.

Har du lyst til at arbejde hos en af Danmarks stærkeste el- og energiinstallatører, så 
send din ansøgning hurtigst muligt til lars@knudjensen-el.dk – alle ansøgninger 
behandles løbende.

Firmaprofil: 
Virksomhedens hovedopgaver ligger inden for elinstallation, energi-optimering for industri 
erhverv og private kunder, storkøkken, TV, professionelle lydanlæg, videoovervågning 
m.m. på hele Bornholm. 
Vi driver også en tilhørende butik med salg af belysning, hvidevarer og Radio TV
Nøgleord er kvalitet, god service og høj faglighed. Virksomheden blev etableret i 1946 
og du får 16 gode kollegaer. Vi er både den lokale el-installatør og samtidig et TS-center, 
da vi er en del af TS-gruppen. Gennem TS-gruppens netværk får du 700 ekstra kolleger, 
som alle arbejder inden for samme fag. 


