Styr och reglertekniker till Bredbergs El
Erbjudande

Vill du arbeta i en miljö som präglas av framtidstro och kamratskap? Hos oss på
Bredbergs El erbjuds du en stimulerande roll som Styr- och reglertekniker med
möjligheter till utveckling.
Vi på Bredbergs El befinner oss i en expansiv fas och söker därför fler kollegor till
vårt team i Stockholm.

Arbetsbeskrivning

Hos oss på Bredbergs El har du en omväxlande roll där du arbetar under frihet
med ansvar. Våra styr- och reglertekniker genomför allt ifrån mindre
serviceuppdrag till större ombyggnationer och installationer runt om i Stockholm,
både självständigt och i team.
Exempel på arbetsuppgifter:





Installation av enhetsaggregat med tillhörande styrutrustning
Installation av rumsregleringar i samband med lokalanpassningar
Installation och driftsättningar vid styrbyten
Felavhjälpning på alla förekommande system

Vi arbetar i webbaserade system så som Bastec och Elektro relä.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet som styr- och reglertekniker. Det är meriterande
om du kan programmera något fabrikat men det är inget krav. Vi lägger stor vikt
vid dina personliga egenskaper och önskar att du är serviceinriktad, noggrann
och en god kollega. Körkort är ett önskemål.

Om företaget

Bredbergs El grundades 1994 av Henrik Bredberg och har idag 13 anställda. Vi
utför installations- och serviceuppdrag inom el, tele samt styr- och regler till
företag och kommuner. På Bredbergs el strävar vi alltid efter att uppfylla våra
kunders krav och förväntningar samt att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå.
Många av våra kunder är återkommande och ger oss utökat förtroende vilket vi
är stolta över.

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan till henrik@bredbergsel.se.
Du ansöker tjänsten genom att maila ditt CV och eventuellt ett personligt brev
och arbetsbetyg. Har du frågor om tjänsten? Välkommen att ringa Henrik
Bredberg: 070-760 11 44
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