
  

Produktivitet, fleksibilitet og kvalitet 
Med et målrettet og utrætteligt fokus på kundens succes 
udvikler vi intelligente løsninger, der sætter danske 
industrivirksomheder i stand til at nå nye højder inden for 
produktivitet, fleksibilitet og kvalitet. Til styrkelse af vores 
fokus har vi brug for en dygtig industrielektriker med 
kompetencer samt nogle års erfaring inden for industrien. 
 
Jobbet indeholder 
Her er tale om en allround stilling, hvor du kommer rundt 
i mange afkroge af disciplinerne inden for elektrikerfaget. 
Jobbet omfatter tavlekonstruktion på eget værksted, 
fejlsøgning ved kunder, opbygning af maskiner og 
dokumentation. 
Dine ansvarsopgaver vil vokse i takt med dit engagement 
og udfoldelsen af dit talent. 
 
Dine kvalifikationer 
§ Du er uddannet elektriker med kompetencer inden 

for industrien eller har en anden teknisk relevant 
uddannelse.  

§ Du har erfaring med at arbejde i 
industrivirksomheder. 

§ Erfaring med produktion af styretavler og intelligente 
styringer 

§ Du taler og skriver dansk på højt niveau 
§ Du er detaljeorienteret og yderst kvalitetsbevidst. 
 

Du befinder dig godt med mange forskelligartede 
opgaver, men har også ambitioner om at dygtiggøre og 
evt. uddanne dig med henblik på mere komplekse 
opgaver. Vi investerer gerne i din udvikling.  
 
Du trives i et dynamisk miljø, hvor opgaverne varierer fra 
det rutineprægede til de mere kreative udfordringer. Du 
er en ægte holdspiller, der er sulten efter at lære mere og 
parat til at lære fra dig. Du er god til at kommunikere med 
kolleger, kunder og samarbejdspartnere, ligesom du 
forstår vigtigheden af, at kundens succes er 
omdrejningspunktet i alt, hvad vi foretager os. 
 
Vi tilbyder 
Et job i udvikling i en projektorganisation, hvor vi hjælper 
hinanden med at løse kundens udfordring inden for de 
tekniske og økonomiske rammer, der er aftalt.  
Vi har et højt fagligt niveau, en god omgangstone og 
arbejder med nogle af industriens mest udfordrende og 
spændende projekter. 
Du bliver en del af en kultur, hvor ordentlighed spiller en 
stor rolle. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside 
www.ferrum-group.dk.  

Industrielektriker med ambitioner  
 
Har du hænderne skruet godt på og har du øje for detaljen, så er du allerede godt kvalificeret 
til at blive vores nye industrielektriker. Her er tale om en stilling, hvor du kan udvikle dig og 
være med til at skabe din egen hverdag. 

Er du interesseret i jobbet som industrielektriker, så send din ansøgning 
og dit CV til Søren Chr. Jensen sje@ferrum-group.dk. 
 
For yderligere information kan du kontakte Søren Chr. Jensen på telefon 
2242 2699. 
 
Vi indkalder løbende til samtaler, så send venligst din ansøgning så hurtigt 
som muligt. 
 
Ferrum Automation er en del af Ferrum Group A/S, der bedst kan betegnes 
som en tværfaglig samarbejdspartner med speciale i mekaniske/ el-
tekniske og produktionstekniske løsninger til industrien og 
spildevandssektoren. Ferrum Automation løser alt fra mindre 
optimeringsopgaver til store, komplekse automatiseringsprojekter, der 

involverer alle discipliner inden for intelligent produktion. 
 
Kundens succes er omdrejningspunktet i alt, hvad vi foretager os. Dér, hvor 
vi har vores virkelige styrke – og dermed vores største berettigelse, er når 
tingene bliver komplekse. 
 
Vores mantra er produktivitet, fleksibilitet og kvalitet. Det gælder ikke kun 
for vores løsninger, men også for vores arbejdsmoral og måden, hvorpå vi 
samarbejder. 
 
Vi hører til i Fredericia – nærmere bestemt i Vejlby, hvor vi bor dør om dør 
med nogle af Danmarks helt store industrivirksomheder. Vi har dog kunder 
overalt i Danmark, og heraf et stort antal med produktions-enheder uden 
for Danmarks grænser. 
 
 
 
 


