
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MH består af en el-afdeling (MH Elektric) samt vvs-afdeling (MH VVS Teknik) og en ventilations-afdeling (MH Ventilation). 

Læs mere om MH på www.mh-elektric.dk eller besøg os på de sociale medier            

 

 

 

 

 

 

 

 

JOBBET MED MANGE BERØRINGSFLADER  
MH er kendetegnet ved at være en ambitiøs og kundefokuseret virksomhed. Her bliver kunder og den 
teknologiske viden sat i højsædet – vi arbejder hårdt på at blive et af landets førende teknikselskaber, og ser 
vores vision nået, når 9 ud af 10 kunder og samarbejdspartnere vil bruge os igen. 

Som elektriker hos MH får du et job med mange berøringsflader. Du vil blive en del af en af vores 
serviceafdelinger i enten Frederiksværk, Gilleleje eller Kvistgård som løser alt fra opgaver i private hjem til 
mindre entrepriser.  

 
 

HVAD KAN VI TILBYDE 

■ Mulighed for personlig udvikling og medindflydelse 

■ Positivt og humoristisk arbejdsklima med gode kollegaer.  

■ 37 timers arbejdsuge  

■ Firmabil fra moderne bilpark og telefon 

■ Løn efter kvalifikationer samt pensions- og sundhedsordning 

■ Du vil referere direkte til afdelingschefen 

■ Mulighed for fleksibel arbejdstid 

■ Flere sociale tiltag eksempelvis sommerfest, julefrokost 
 

DIN PROFIL OG KVALIFIKATIONER 
Da du bliver en del af vores serviceafdeling, er det et krav, at du brænder for at servicere og skabe tilfredse 
kunder. Du skal holde af en varierende hverdag med differentierende arbejdsopgaver. Du har en 
udviklingsorienteret tilgang til opgaveløsningen – og ser muligheder frem for begrænsninger. 

Vi søger en uddannet elektriker, der er ansvarsbevidst, arbejdsom og engagerer sig. Mangeårig erfaring er ikke 
nødvendig, vi ser gerne nyuddannede. Det er dog en fordel, at du kan arbejde selvstændigt, er i stand til at tage 
initiativ og er løsningsorienteret.   

 
KONTAKT 
Lyder stillingen som noget for dig? Send din ansøgning og CV til Brian Laustsen, på mail bla@mh-elektric.dk med 
overskriften ”Elektriker til Nordsjælland”. 

Vi læser din ansøgning med stor interesse og indkalder de bedste kandidater til samtaler løbende.  
Vi forventer stillingen besat hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål er du også velkommen til at ringe til Brian Laustsen på tlf. +45 2344 7856.  

ELEKTRIKER TIL NORDSJÆLLAND   
Bliver du motiveret af et arbejdsmiljø, som sætter barren højt? Søger du nye udfordringer og vil du 

have et job med ansvar? Så er jobbet hos MH-Elektric noget for dig. 

http://www.mh-elektric.dk/
http://www.mh-elektric.dk/
https://www.linkedin.com/company/mh-elektric-a-s
https://www.facebook.com/MHELEKTRIC/
https://www.instagram.com/mh_elektric/
mailto:bla@mh-elektric.dk

