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El-tavlemontør  / Elektriker  
Tricon Electric A/S søger en erfaren el-tavlemontør. 

  
Leder du efter et job med gode kolleger og udfordrende opgaver, i en dag hvor du i væsentlig grad er med til at præge 

din egen dag så så er vi lige noget for dig! 

Om virksomheden 
Tricon er en familieejet dansk virksomhed grundlagt i 1981 
med afdelinger i Kolding og i Ungarn.  

Grundlaget i vores virksomheden er skabt på gode 
værdier, social ansvarlighed, stor medindflydelse samt en 
flad organisation.  

Tricon Electric A/S er ordre producerende inden for 
Automation og OEM Elektronik og samarbejder med 
partnere indenfor PLC og installationsområdet.  

Montør til El tavler  

Til vores El-tavleproduktion i Kolding søger vi en 
tavlemontør hvor arbejdsopgaverne blandt andet består i:  

 I samarbejde med konstruktionsafdelingen 
opbygge El-styringer. Herunder   

o Komponentplacering ud fra oplæg  
o Ledningsmontage ud fra diagrammer  
o Med fokus på kunden håndterer 

ændringer  
o Bruge ens faglige kvalifikationer til at 

producerer et kvalitetsprodukt på den 
optimale tid. 

 Man vil blive en del af en produktionsgruppe med 
egne opgaver men fælles faglig gruppeleder 

 

 

 

 

Forventninger til dig.  

 Du har erfaring med opbygning af el-styring og har 
relevant uddannelse som eks elektriker, styrings og 
reguleringsteknikker, automatikteknikker eller 
liggende relevant baggrund 

 Du har lyst til at arbejde på fabrik  
 Du har et fornuftigt IT niveau på bruger niveau  

Tricon tilbyder  

 Tricon tilbyder en varierende stilling med stor 
medindflydelse. 

 Produktionen forgår på fabrikken i Kolding men med 
stor variation i produkter og arbejdstyper.  

 Arbejde i en produktionsvirksomhed der har CNC 
maskine til mekaniskbearbejdning og automatiseret 
ledningsmaskine  

 IT integration i hele produktionen hvor der arbejdes 
på IT platforme. 

 Meget fleksible arbejdstider  
 Løn efter kvalifikationer med pensionsordning og 

sundhedsforsikring  

Spørgsmål/send ansøgning  

Har du spørgsmål til jobbet kontakt driftsleder Kirsten 
Jensen  24864784 

Send ansøgningen til CPO  Signe Jensen SFJ@tricon.dk 

Se mere om Tricon på vores hjemmeside www.tricon.dk 

 


