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 ISO 9001 Certificeret DBI godkendt installatør af brandsikringsanlæg 
 

Kvalitetsbevidst industrielektriker 
Climatic A/S, Ringsted 
 
 
Har du en el-baggrund? Kan du lide alsidige arbejdsdage med selvstændigt ansvar, men hvor du kan komme hjem 
hver aften? Vil du sammen med os kæmpe for menneskers sikkerhed indenfor og udenpå bygninger?  
 
Climatic A/S fokuserer på at skabe innovative, højkvalitetsløsninger, så folk kan færdes sikkert udenpå og indeni 
moderne bygningskonstruktioner. I 2016 gennemførtes generationsskifte, og siden er vi blevet mere end dobbelt så 
store. Til at understøtte den kraftige vækst, søger vi en kvalitets- og servicebevidst industrielektriker med fokus på to af 
vore tre forretningsområder; Vinduesopluk (komfort- og brandventilation) og Facadegondoler.  
 
Stillingen: 
Dit job vil bestå af meget afvekslende opgaver indenfor Vinduesopluk og Facadegondoler, hvor kunderne spænder fra 
internationale industrikoncerner og hovedentreprenører på prestigebyggerier i hovedstaden til lokale folkeskoler. 
Kommandovejene er korte, og der er forventning om, at du udviser stor selvstændighed og smidighed, og kan 
varetage et bredt ansvarsområde med mange bolde i luften. Dine primære opgaver er: 

 Ny-installationer, tavlebygning m.m. - bl.a. på styringer og motorer til komfort- og brandventilation 

 Fejlsøgning, primært på styringer af vinduesopluk men også på facadegondoler 

 Funktionskontrol / årlige lovpligtige eftersyn på eksisterende anlæg 
 
Din faglige baggrund: 
Måske har du arbejdet som rejsemontør i udlandet og kunne nu tænke dig lidt mere ro på?  
Du er en veluddannet elektriker/ industrielektriker, har kendskab til Maskindirektivet og har minimum 3 års 
professionel erfaring. Du har haft selvstændig kundekontakt og ved, hvad god kvalitet og service betyder for 
relationerne og for forretningen. Du har både erfaring og lyst til at arbejde i højden. Det vil desuden være en fordel, 
hvis du har erfaring med ABV, ABA eller lign. brandsikringsanlæg, men dette er ikke et krav. 
 
Som person: 
Du er god til at snakke med folk på alle niveauer og i alle industrier. Du forstår at indrette dit arbejde efter kundens 
behov og sikkerhedsregler. Derudover er du: 

 Udadvendt og serviceorienteret. Du har fokus på godt købmandskab 

 Ansvarsbevidst og ordholdende. Du oser af faglig stolthed 

 Målrettet og struktureret. Du leverer som aftalt og til tiden 
 
Du skal kunne fremvise en ren straffeattest og have kørekort til bil (også gerne trailerkort B/E). 
 
Vi tilbyder: 
En spændende og udfordrende stilling, hvor du får selvstændigt ansvar for at skabe optimale løsninger og samtidig 
muligheden for at bidrage til virksomhedens samlede udvikling. Du får frihed og ansvar, understøttet af et uformelt og 
dynamisk team af 12 engagerede kollegaer med respekt for hinanden. Vi har el-autorisation og ISO 9001 certificeret, 
og vi har ordnede forhold, herunder pension og sundhedsforsikring for alle.  
 
 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til direktør Rasmus Plougmann Laursen på tlf. 60 83 79 
39. 
 
Vi afholder samtaler løbende og ansætter, når den rette melder sig, så vent ikke for længe. Mærk din ansøgning 
“Industrielektriker” og send den til climatic@climatic.dk. Vi ser frem til at høre fra dig. 
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