
Elektriker søges 
 
Unic Automatik ApS beskæftiger sig med bygningsautomatik og er et certificeret BA Systems og Regin  
systemhus. Vi søger en servicemindet elektriker til kabling/installation af CTS/BMS opgaver. 

Kan du genkende følgende, så er du måske den nye fuldtidsansatte elektriker, vi søger til installation på  
skiftende arbejdssteder primært i jylland.

 • Arbejder selvstændig
 • Har gåpåmod
 • Trives med frihed under ansvar
 • Ønsker en spændende og alsidig arbejdsdag
 • Er struktureret og har ordenssans
 • Er fleksibel 
 • Med masser af humør

Hvem er vi 
I 2013 blev Unic Automatik etableret af et hold ildsjæle med mange års erfaring i bygningsautomatik bran-
chen. Målet var det samme som det er i dag – vi vil være førende i bygningsautomatik, både hvad angår 
projektering, etablering samt servicering af CTS, BMS og IBI systemer.

Hvad skal du lave 
Dine arbejdsopgaver vil bestå af følgende: 

 • Udføre installationer i forbindelse med CTS/BMS- systemer, på skiftende arbejdssteder
 • El-tekniske ombygninger
 • Hjælpe til med opstart og indregulering

Vi ser gerne at du
 • Er uddannet elektriker.
 • Har erfaring indenfor eller lyst til at arbejde med CTS/IBI er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med IT på brugerniveau.
 • Har kørekort: 
 
Unic Automatik kan tilbyde
 • Et selvstændigt job, men med fokus på sammenhold og godt arbejdsklima
 • Et stærkt team, hvor vi altid står klar til at hjælpe hinanden med at løse opgaver undervejs
 • Et arbejde med en uformel og positiv omgangstone med flere sociale arrangementer
 • Et job med frihed under ansvar  
 • Mulighed for at udvikle dine kompetencer
 • En løn der matcher dine kvalifikationer, samt pensions- og sundhedsordning

Vil du være med på vores hold?
Så send din ansøgning til Jonas V. Nielsen på mail: jvn@unic-automatik.dk 
Vi afholder samtaler løbende til den rette kandidat er fundet, så vent endelig ikke med at søge jobbet. 

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Frank Rasmussen tlf. 4270 5770. 
Er du interesseret i at vide mere om Unic Automatik, så besøg vores hjemmeside www.Unic-Automatik.dk

Solbjerg Hovedgade 90B · 8355 Solbjerg · T: +45 5070 3024 · Jvn@unic-automatik.dk · www.unic-automatik.dk


