
 
Entrepriseelektriker 
 
Drømmer du om en hverdag med fart over feltet, sammenhold og masser af udviklingsmuligheder? Så er du 
måske vore nye entrepriseelektriker. Ansøg allerede i dag! 
 
Er du vores nye elektriker, vi står og mangler i vores entrepriseteam, som har hovedkontor i Roskilde?  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.  
 
Du kommer til at arbejde med: 

• El-tekniske projekter/entrepriser af varierende størrelse og art - hos mindre og større kunder. 
• Mindre entrepriser som fx ombygning og renovering. 
• Planlægning og koordinering på byggepladsen med kollegaer og din leder. 
• Tæt dialog på byggepladsen, hvor du styrker de gode relationer gennem god kommunikation.   
• At udvikle og styrke afdelingen i samarbejde med dit team.  

 
Hvad tilbyder vi?  

• En løn, der svarer til dine kvalifikationer samt en god pension. 
• Et attraktivt og spændende job med en alsidig hverdag, varierende arbejdsopgaver og gode 

udviklingsmuligheder. 
• Et fantastisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på samarbejde, trivsel og sociale arrangementer. 
• Et job i en virksomhed med højt til loftet, flad struktur og frihed under ansvar.  
• Sundhedssikring. 

 
Hvem er du? 

• Du brænder for dit fag og er uddannet elektriker, nyuddannet såvel som erfaren. 
• Du er initiativrig og selvstændig, og du bevarer overblikket i pressede situationer. 
• Du tager ansvar for, at opgaverne løses til tiden, og at kvaliteten er i top. 
• Du sætter en ære i at pleje den gode kunderelation, og du gør dit yderste for at yde en optimal service. 
• 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 har lyst til at udvikle dig sammen med CR Electric i mange år. 

 
 
  



Spørgsmål til stillingen kan stilles til entrepriseledere Martin Hede på telefon: 9244 1684 eller Martin Øllegaard på 
telefon: 2260 9973. Læs mere om virksomheden på www.crelectric.dk 
 
Ansøgningsfrist: Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt til: entreprise@crelectric.dk.  
Mærk ansøgningen ”Entrepriseelektriker” Ansøgningerne behandles løbende i den rækkefølge, de kommer ind.  
 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt. 
 

 
 
CR Electric er en moderne virksomhed, der i dag 
beskæftiger mere end 200 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 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.  
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