
 
 

 

Freelance-underviser med praktisk erfaring 
søges til afholdelse af L-AUS-kurser 

 
Tiltrædelse hurtigst muligt! 

 
ELsikkerhed har travlt, og derfor søger vi endnu en underviser til virksomhedskurser. Det vil overvejende være 
undervisning i L-AUS Ajour samt lignende kurser i sikkerhed ved arbejde under spænding. 
 
Hos Elsikkerhed taler vi kundens sprog og sørger for at gøre undervisningen relevant for den enkelte 
virksomhed og medarbejder. Derfor er det vigtigt, at du har en el-faglig baggrund med praktisk erfaring og 
kan tale med om dagligdagen hos kunden. Du skal kunne formidle sikkerhedskravene på en måde, der 
fanger alle deltagere. 
 
Om jobbet 
Du vil blive tilknyttet virksomheden som freelance-underviser med afregning på timebasis pr. måned. 
Elsikkerhed stiller alt kursusmateriale samt pc og mail-adresse til rådighed. Vi sørger ligeledes for at booke 
kurserne og håndtere al korrespondancen med kunden. Du skal bare møde op og give dem en god 
oplevelse under kurset. 
 
Opgaverne er primært i det østlige Danmark, men der kan forekomme besøg i hele landet. Travlhed vil være 
periodevis henover året. 

 
Om dig 
 
Vi forventer at du: 

• Bor øst for Storebælt 
• Har en el-faglig uddannelse og praktisk erfaring med el-arbejde.  
• Har forståelse for vigtigheden af sikkerhed i arbejdet. 
• Er i stand til at tale med alle slags mennesker – især håndværkere. 
• Er fleksibel mht. arbejdstider og mængden af opgaver. 
• Er vant til at bruge Outlook og Powerpoint. 
• Har egen bil og er villig til at stille den til rådighed i jobbet. 
• Kan lide lange køreture, hvor det somme tider kan være nødvendigt at overnatte ude. 

 
Erfaring med undervisning eller formidling er klart et plus.  
Ligeledes vægter vi, at du kan tiltræde med kort varsel. 
 
Lyder det som noget for dig? 
 
Søg stillingen ved at uploade 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 
ELsikkerhed er en kursus- og konsulentvirksomhed, som afholder kurser i virksomhederne for el-installatører og 
industrivirksomheder landet over, hvor vi formidler kendskabet til sikkerhed og de nye standarder for elinstallationer 
på en enkel og interessant måde. Læs mere på www.elsikkerhed.dk  
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