Pssst! Två nya tjänster på gång…
Installationselektriker och serviceelektriker
Vad gör IBC elinstallation?
IBC elinstallation utför alla typer av elinstallationer och är verksamt mot industri,
byggföretag och privatpersoner. El i styr är det fjärde benet, ett koncept som bärs
med stolthet.
IBC elinstallation ingår som ett av tre företag i en familjeägd minikoncern med ett
40-tal anställda, där de två andra företagen är IBC automatic och IBC control.
Dina arbetsuppgifter
Som installationselektriker kommer du framförallt att arbeta med nyinstallationer
inom industri och bygg. Visst servicearbete kan förekomma. Arbetet utförs ofta
självständigt, varför det är viktigt att du har kompetens för detta.
Som serviceelektriker kommer du bl.a. att arbeta med felsökning, reparation och
mindre installationsarbeten.
Arbetet utförs hos privatpersoner eller företag. Arbetet sker ofta på egen hand,
vilket innebär frihet under ansvar.
Att arbeta med service innebär varierande arbetsuppgifter och möten med många
olika människor.
Vi erbjuder dig
Som ett familjeföretag värnar vi om det viktigaste vi har – våra medarbetare.
Vi erbjuder bl.a. friskvård och sjukvård samt hälsokontroll vart tredje år.
Våra gemensamma aktiviteter, påsklunch, vårtura, höstfest med respektive samt
julbord är mycket uppskattade. Spontana aktiviteter som t.ex. bowling sker med
jämna mellanrum. Och som om detta inte vore nog, välkomnas du till ett tryggt
och stadigt gäng elektriker!
Vem är du?
Vi ser gärna att du har ett antal års erfarenhet, gärna med liknande bakgrund och
är självgående. Har du tidigare arbetat som ledande montör är detta meriterande.
Som person är du är ansvarstagande, ordningsam, serviceinriktad, flexibel och har
god samarbetsförmåga.

Arbetstid
Heltid
Varaktighet
Tillsvidare
Lön
Enligt överenskommelse
Bil
VW Caddy alternativt Renault Trafic som du kan köra till och från hemmet med.
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse
Kontaktperson
För mer information om tjänsten, kontakta personalansvarig Åsa Rosengren,
042-36 02 62, personal@ibc-group.se
Ansökan
Välkommen att skicka ditt CV och ett personligt brev, där du berättar om dina
tidigare erfarenheter och varför du är lämpad för tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande.
”Kom när du ska, gör jobbet med en gång, fakturera dagen därpå!”
Håller du med?
Då tycker vi att du ska söka! Vi sätter ordning och reda högt, samt att ha goda
relationer till våra kunder.
Ansökan skickar du till:
personal@ibc-group.se
alternativt
IBC elinstallation
”Elektriker”
Brännerigatan 5A
263 37 Höganäs

