
  
 
 

 
 

 

Tricon Electric søger industri elektrikere 

Leder du efter et jobbet med gode kollegaer og udfordrende opgaver, så er vi lige noget for dig! 

 
Om Firmaet: 
Tricon Electric har eksisteret siden 1981. Vi er en 
virksomhed i vækst, der styrer efter sunde værdier og 
holdninger til det at drive virksomhed. Vi er fortsat privat 
ejet og har en flad organisation med frihed under ansvar.  

Vi er pt. 130 personer i Tricon Electric, fordelt på 
produktionsenheder i Danmark og Ungarn. Til vores 
tavlefabrik i Danmark søger vi elektrikere. 

Jobbet indeholder: 
Dine opgaver bliver blandt andet fremstilling af styretavler 
og bokse, herunder mekanisk opbygning, udpakning af 
varer, oplægning af komponenter, hulbearbejdning, 
montage af komponenter, opmærkning efter 
tegninger/skitser og elektrisk ledningsmontage jvf. el-
diagrammer. 
 
Vores løsninger bruges til mange brancher, bla. logistik- 
transport- & sorteringsanlæg, vedvarende energi, skibe, 
maskinstyringer i fabriksanlæg, procesanlæg mm.  
 
Vores fokus er at lave løsninger af høj kvalitet. 
 
Vores forventninger til dig: 
Det vigtigste er at du har en personlighed, der passer ind i 
virksomheden, er venlig og imødekommende, og du trives 
i samarbejde med kolleger. 
 
Du har lyst til et arbejde med montage af styringstavler og 
bokse på fabrik. 
 
Du har godt kendskab til el-diagrammer og erfaring med 
el-diagrammer fra industrien. 
 
Vi anvender IT overalt i virksomheden, og din tilgang til 
Windows baserede IT programmer er vigtig. 
 

 

 
 

 

Du skal endvidere opfylde følgende: 

 Du er uddannet styrings og reguleringsteknikker, 
elektriker, tavlemontør, fagteknikker eller lign.  
Kort sagt har du en baggrund indenfor faget.  

 Du er i stand til at løse problemer og arbejde med 
løbende ændringer og tilpasninger 

 Du sætter pris på medindflydelse og tager aktivt 
ansvar for dine opgaver. 

 Fast arbejde på daghold med flextid og 
flexopsparing. 

 Løn efter kvalifikationer. 

Synes du det lyder som en spændende jobmulighed 
og matcher din profil nævnte krav? 

Så kontakt os med det samme! 

Interesseret? 
Send os en mail med en kort skriftlig ansøgning og CV  
Mærk din ansøgning ”Tavlemontør” 

Kontakt: 

Kenneth Lund 
hr-dk@tricon.dk 

 +45 79 33 00 75 

www.tricon.dk 
 
LinkedIn 


