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Elektrikere som trives med selvstændigt arbejde 

Trives du med at opbygge relationer til kunderne, fra de bestiller opgaven, til du afleverer det færdige og 
veludførte stykke arbejde? Og vil du være en del af en virksomhed, hvor kunderne efterspørger vores 
ekspertise? 

Få en stilling med stor frihed og alle de værktøjer, du skal bruge, når du løser el tekniske opgaver for dine 
kunder – for du kan både sælge og installere produkterne samt skabe relationer med kunderne. 

Bliv en del af Insta A/S 
Hos Insta A/S er vi 40 kolleger fordelt på; el service, vedligeholdelse, ombygning, nybyg, sikrings produkter, 
antenne og tele/data. Det gør, at du kan beskæftige dig med den del af el-faget, du synes er mest spændende. 
Her og nu mangler vi 2 elektrikere til Næstved området som er i udvikling. 

• Du er uddannet elektriker med svendebrev, og gerne erfaring med traditionel installationsteknik og 
serviceopgaver inden for faget. 

• Du har kørekort og ren straffeattest 

Elektrikere, som løser større og mindre løsninger for private og erhverv 
Som elektriker løser du både større og mindre opgaver, som omfatter installation og vedligehold af el løsninger i 
alt fra nybyg, ombyg samt service og vedligehold. Kunderne er større og mellemstore virksomheder samt 
kommuner og ejendomsselskaber. Løbende sætter du dig ind i nye produkter, så du altid kan give vores kunder 
det bedste på markedet. 

Oplæring, sparring og mulighed for udvikling. 
Fælles for alle stillinger er, at du kører ud hjemmefra direkte til kunden i din firmabil. Fokus i rollen er på at 
levere kvalitetsarbejde hos kunden, og med fagligt stolthed for øje. 

Før du bliver sluppet løs hos kunderne, får du grundig oplæring i vores produkter af dine kolleger. Når du er hos 
kunderne, har du en selvstændig stilling, men du er tit i kontakt med dine kolleger, som du sparrer og deler 
erfaringer med. Det er med til at gøre dig bedre. 

Vi sørger for at du er opdateret med relevante kurser løbende for at sikre den bedste kvalitet i arbejdet. 

Altid kunden i fokus 
Både som tekniker og elektriker er din vigtigste opgave at sikre, at vores kunder får den bedste service. Så hvis 
du oplever, du støder på et problem, du ikke har oplevet før, finder du ud af, hvordan du løser det ved at 
undersøge det. Og du holder dine aftaler, så kunderne altid får løst opgaverne til den aftalte tid. 

Har du lyst til at slippe for turen til det Københavnske eller brug for forandring? 
Har du spørgsmål til elektrikerstillingerne, er du velkommen til at kontakte Overmontør Lars Koivusaari 
Direkte på telefon 21 84 66 05 eller 55 75 19 19. 

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV til Lars på lk@insta-as.dk.  

Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så send din ansøgning allerede i dag. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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