Kan du skabe skarpt fagligt content og omsætte
paragraffer til praksis?
ELsikkerhed søger en

Studiemedhjælper med el-faglig baggrund til kontoret i Herning
Tiltrædelse snarest!
Er du i gang med en videregående uddannelse inden for el (elinstallatør, stærkstrømsingeniør, maskinmester)
og gerne vil gøre brug af dine kompetencer ved siden af studiet? Så har vi det helt rigtige job til dig!
Om jobbet
Vi søger en deltidsmedarbejder, der kan arbejde selvstændigt samt formidle kreativt dansk indhold omkring
el og regler for elinstallationer. En person der er nysgerrig på at sætte sig ind i nye regler og standarder.
Opgaverne vil inkludere:
• Produktion af fagligt indhold til nyhedsbreve og hjemmeside
• Udvikling af kurser med el-fagligt indhold
• Omsæt tekster fra bekendtgørelser og standarder til letforståeligt sprog og praksis
• Udvikling af testskemaer til elinstallationer
• Support på indkomne tekniske spørgsmål fra elinstallatører, rådgivere o. lign.
Du bliver en del af et uformelt miljø med høj faglighed, og sparring med engagerede og dygtige kolleger.
Stillingen skal besættes hurtigst muligt - ca. 5-10 timer om ugen, fortrinsvist fra vores kontor i Herning, men
det er også muligt at arbejde hjemmefra. Der kan være mulighed for praktikophold, hvis det tilbydes af din
uddannelse. Jobbet aflønnes med timeløn.
Om dig
Du vil blive vores tekniske support på kontoret, og derfor er det vigtigt at du har en el-faglig baggrund – i
kraft af din igangværende uddannelse, men også gerne med praktisk erfaring med installationsarbejde.
Du skal have lyst og interesse for at grave dybt ned i standarderne og bekendtgørelserne og omdanne det
til lettilgængelig information serveret på en spændende måde. Det vil være en fordel, at du har kendskab til
Installationsbekendtgørelsen, Standard-serien 60364 og Kvalitetsledelsessystemer.

Lyder det som noget for dig?
Søg stillingen ved at sende en ansøgning og CV som pdf på job@elsikkerhed.dk
Vi holder samtaler løbende indtil vi har fundet den rette til jobbet. Så send din ansøgning allerede i dag!
Ved spørgsmål til stillingen, kontakt Peter Kjær på tlf. 7131 3434.
Om ELsikkerhed

Med 15 års erfaring i rådgivning og kurser i L-AUS ajourføring og Installationsbekendtgørelsen samt tilsyn med
elinstallationer på byggepladser og projekter sikrer vi, at elinstallationer udføres korrekt og ensartet, at utilsigtede fejl
opdages i tide, samt at arbejdsprocessen effektiviseres, og omkostningerne minimeres.
Det er vigtigt for os, at vores kurser er relevante og interessante for deltagerne, og derfor har underviserne altid
praktisk erfaring og kan derfor sætte sig ind i elektrikernes dagligdag og de problemstillinger, som oftest opstår i
arbejdet med elinstallationer. Læs mere på www.elsikkerhed.dk
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