
 
 
 

Serviceleder  
 
CR Electric søger en engageret serviceleder, der brænder for gode relationer, ledelse og koordinering. 
 
Drømmer du om at udvikle dig som leder og kombinere din tekniske viden og praktiske erfaring i en hverdag med 
mangeartede opgaver? Er du en selvstarter med antennerne ude, og ifører du dig førertrøjen som det mest naturlige i 
verden? Så kunne du blive den fremtidige leder af vores nye serviceteam i CR Electric. Da vi har fået vokseværk, udvider 
vi serviceafdelingen med et ekstra team, og din opgave bliver at sammensætte og udvikle opgaverne såvel som teamet. 
Hos os kommer du til arbejde i en stor el-teknisk virksomhed, der både håndterer entrepriser, service, typehuse og fiber/ 
gravearbejde. Sammen leverer vi kvalitetsløsninger, komplette skræddersyede kundeløsninger, samt enestående service 
og rådgivning fra start til slut. I CR Electric bliver du en del af en arbejdsplads med stort fokus på medarbejdertrivsel og 
en virksomhed i rivende udvikling og vækst. 
 
 
Hvilke opgaver skal du løse? 
Du skal stå i spidsen for et nyt serviceteam bestående af ca. 10 elektrikere i vores serviceafdeling. Ud over at koordinere 
teamets arbejdsopgaver står du for opsøgende salg og udarbejdelse af tilbud, og du har ligeledes det økonomiske 
ansvar for teamet. I en hverdag, der består af mange forskellige opgaver, er det essentielt, at du har drive, tager ansvar 
og er løsningsorienteret, når du og teamet står over for konkrete udfordringer, og det er vigtigt, at du altid har fokus på 
god kommunikation med kunder såvel som leverandører og medarbejdere. En meget vigtig del af jobbet er 
personaleledelse herunder medarbejderudvikling, trivsel, samarbejde og rekruttering. Som serviceleder af dit eget team 
har du et meget alsidigt job og mange forskellige kasketter på. Samtidig har du rig mulighed for at forme 
arbejdsopgaverne, kundeporteføljen, teamets opgaver og medarbejdersammensætningen. 
 
Du kommer til at arbejde med:  

• Opbygning og udvikling af et nyt team samt de tilhørende opgaver.  
• Daglig koordinering af opgaver og projektstyring af mindre entrepriser. 
• Opsøgende salg, tilbud og kundepleje. 
• Indkøb. 
• Personaleledelse og mandskabspleje. 
• Kommunikation med mange forskellige parter internt som eksternt: kunder, leverandører og medarbejdere. 

 
Hvordan arbejder du?  

• Du er proaktiv og selvstændig, og du tager ansvar for, at opgaverne løses til tiden, og at kvaliteten af det 
udførte arbejde er i top. 

• Du sætter en ære i at pleje den gode kunderelation, og du gør dit yderste for at yde en optimal service til 
kunderne.  

• Du er god til at kommunikere med mange forskellige typer mennesker, og du skaber positive relationer. 
• Du har overblik, er systematisk, effektiv og beslutningsdygtig i en travl hverdag med mange bolde i luften. 
• 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. 
• Du har et godt humør og en positiv livsindstilling. 

 
 



 
 
 
Hvilken baggrund har du? 

• Du er uddannet elektriker eller el-installatør.  
• Du har nogle års erfaring fra en lignende stilling med ledelsesansvar.  
• Du kan kommunikere flydende på dansk og engelsk. 

 
Hvad tilbyder vi?  

• En løn, der svarer til dine kvalifikationer samt en god pension. 
• Et attraktivt og spændende job med varierende arbejdsopgaver og gode udviklingsmuligheder. 
• Et fantastisk arbejdsmiljø med højt humør, godt samarbejde og sociale arrangementer. 
• Et job, hvor du får frihed under ansvar, og hvor du har mulighed for at forme dine egne arbejdsopgaver.  

 
Spørgsmål til stillingen kan stilles til driftsdirektør Lars Strange på telefon: 22609940 eller mail: las@crelectric.dk. Læs 
mere om virksomheden på www.crelectric.dk  
 
Ansøgningsfrist: Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt til: job@crelectric.dk. Ansøgningerne behandles løbende i 
den rækkefølge, de kommer ind, og der kan forventes en længere responstid grundet sommerferie. 
 
Tiltrædelse: 1. september 2020 
 
 
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 trivsel, udvikling og vækst. Vi lægger stor vægt på 
den daglige kommunikation og den gode dialog mellem kunder såvel som 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 og 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.  
 
 
 
 


