CR Electric

Maskinførere og håndfolk
Drømmer du om en hverdag under åben himmel i et sjak med højt humør og godt sammenhold? Vi
søger maskinførere og håndfolk allerede i morgen!
Er du den engagerede maskinfører, vi står og mangler i vores fiberteam? Har du faglig stolthed, højt humør,
og ønsker du at gøre en forskel i det daglige arbejde med dine kollegaer? Så skynd dig at sende os din
ansøgning. Hos os bliver du en del af en arbejdsplads med stort fokus på medarbejdertrivsel og teamånd. I
CR Electric er der mange udviklingsmuligheder, da vi er en stor el-teknisk virksomhed i rivende udvikling og
vækst, der både håndterer entrepriser, service, typehuse og fiber/gravearbejde.
Hverdagen i dit team:
Du bliver en del af et velorganiseret team, hvor vi respekterer hinanden. Vores daglige arbejde består
primært i at etablere rørstrukturer i forbindelse med fiberudrulning. Vi har et stærkt samarbejde, vi er
professionelle, og vi leverer kvalitet til tiden. Sammen videreudvikler og styrker vi afdelingen og forstærker
vores ry i branchen.
Du kommer til at arbejde med:
− Etablering af kabelrender samt nedlægning af rør og kabler.
− Jordkomprimering og klargøring til brolæggere.
− Nedgravning af skabe, standere og fiberbrønde.
− Opmærkning af rør.
− Fiberblæsning.
− Søgning og frigravning af fibermuffer.
− Serviceopgaver bl.a. for Kabel TV og CR Electrics andre afdelinger.
− Reetablering af fliser og asfalt.
Hvem er du?
− Du har måske erfaring fra branchen og lyst til at lære fra dig i teamet. Hvis du er mindre erfaren, har
du lyst til at suge til dig og vokse med opgaven.
− Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med entreprenørmaskiner fx gravemaskine,
minilæsser, jordlop, stamper eller asfaltskærer.
− Du har kørekort og gerne trailerkort (B/E), og du har gennemført kurset: Vejen som arbejdsplads.
− Du er logisk tænkende og har en god tegningsforståelse.
− Du er løsningsorienteret og har respekt for de omgivelser, der arbejdes i.
− Du arbejder selvstændigt, har sans for detaljen og tager ansvar for, at opgaverne løses til tiden, og
at kvaliteten af det udførte arbejde er i top.
− Du kan lide at arbejde udendørs i al slags vejr og vind, og du har et godt helbred og er fysisk stærk.
− Du er god til at samarbejde og bidrager til den gode stemning. Du har et godt humør og en positiv
livsindstilling.
− Du er stabil og glad for at gå på arbejde, og du har lyst til at udvikle dig sammen med CR Electric i
mange år.

Hvad tilbyder vi?
− Fastansættelse på 37 timer og gode arbejdsforhold.
− En god startløn.
− Der stilles bil til rådighed (man kører som regel 2-3 sammen).
− En attraktiv og spændende arbejdsplads i rivende udvikling og med gode udviklingsmuligheder.
− Et fantastisk arbejdsmiljø med højt humør, godt samarbejde og sociale arrangementer.
− Et job i en virksomhed med højt til loftet, flad struktur og frihed under ansvar.
Ansøgningsfrist: Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt til: job@crelectric.dk - mærk
ansøgningen ”Maskinfører”. Ansøgningerne behandles løbende i den rækkefølge, de kommer ind.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt

CR Electric er en moderne virksomhed, der i dag
beskæftiger mere end 120 kvalificerede og
veluddannede medarbejdere inden for entreprise,
service,
typehuse
og
fiber/gravearbejde.
Virksomheden blev grundlagt for mere end 30 år
siden og har siden været i udvikling og vækst. Vi
lægger stor vægt på den daglige kommunikation
og den gode dialog med kunder, leverandører og medarbejdere. Vi agerer og reagerer med stor fleksibilitet og
hurtighed, og der er ikke langt fra idé til handling. I CR Electric fokuserer vi på kvalitet, pålidelighed og
langsigtet samarbejde. Med en flad struktur bygger vores hverdag på gensidig fleksibilitet og
medarbejderansvar. Det er vores ambition at være branchens foretrukne arbejdsplads, der tilbyder faglig
udvikling, frihed under ansvar og gode arbejdsvilkår. CR Electric har hovedkontor på Håndværkervej 8A i
Roskilde.

