Om factum2:
factum2 el & teknik er en
landsdækkende elinstallationsvirksomhed med en stærk lokal
forankring.
Sammen med vores søstervirksomhed er vi førende inden for
huseftersynsordningen, dvs.:
•
•
•

Tilstandsrapporter
Energimærkning
Elinstallationsrapporter

Derudover dækker vi et bredt
spektrum af kompetencer
inden for det tekniske område,
herunder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Installation
Servicekontrakter
Belysning
Alarmanlæg
Solceller
Datainstallationer
Eleftersyn

Vores mål er at give vores
kunder en god oplevelse og
sikkerhed for, at valget
af factum2 som leverandør var
det helt rigtige.

factum2 as
GuldbergHus
Høegh Guldbergs Gade 6, 2. sal,
8700 Horsens
Tlf.
Mail:
Web:

+45 7025 5757
info@factum2.dk
www.factum2.dk
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Installatør til factum2 el & teknik
- med fokus på udvikling, kvalitet & mersalg

Selskabet er inde i en rivende udvikling og søger derfor en kompetent elinstallatør,
der skal have fokus på udvikling, kvalitet og mersalg. Vi tilbyder i dag landsdækkende
installationsarbejde og service, og det bliver din opgave at udvikle dette i tæt samarbejde med ledelsen. Du bliver en del af en landsdækkende organisation, hvorfor
opgaverne til tider vil kunne foregå over hele landet.
I hverdagen får du et tæt samarbejde med den fagansvarlige elinstallatør omkring de
lovpligtige eleftersyn. Jeres opgave er bl.a. mersalg, kvalitetssikring og udvikling af
vores mange elektrikere over hele landet. Med ønsket om at udvide vores projektportefølje forventer vi en motiveret og proaktiv person med stort personligt drive og god
sans for salg.
Din baggrund:
[]
Du er uddannet elinstallatør eller elektriker.
[]
Du kan dokumentere din erfaring som kvalitetsansvarlig, formand eller
salgskonsulent.
[]
Du motiveres af fremdrift og resultater, men kan samtidig løse
langsigtede projekter.
[]
Du er nysgerrig af natur og stræber efter at tilegne dig større viden.
[]
Du har gode kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt.
Din person:
[]
Du har et stort personligt drive.
[]
Du forstår dig på mennesker og er udadvendt.
[]
Du arbejder selvstændigt og forstår selv at tage initiativ,
når det gælder salg og service.
[]
Du har gennemslagskraft og er vedholdende i dit arbejde.
[]
Du trives i en virksomhed, hvor tværfagligt samarbejde er en del
af hverdagen.
Du tilbydes:
[]
En attraktiv stilling i en virksomhed i rivende udvikling.
[]
Store muligheder for personlig udvikling.
[]
Løn efter kvalifikationer.
Send din ansøgning:
Har du fået lyst til at være en del af holdet hos factum2 el & teknik, så send din
ansøgning og tilhørende CV samt vellignende foto til Kundeservicechef Henriette
Svanholm på hsv@factum2.dk. Ansøgningsfrist løbende, dog senest den 26. august
2018. Tiltrædelse snarest muligt.
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