
ERFAREN PRODUKTION OG MONTAGE 
ANSVARLIG SØGES TIL ENERGILEG 

VI HAR VOKSEVÆRK OG MÅSKE ER DET DIG VI LEDER EFTER? 

Vores marked udvikler sig i et hæsblæsende tempo, 
vi har dejlig travlt og leder efter endnu en kollega til 
Team EnergiLeg – vi har nemlig brug for en erfaren 
produktion og montageansvarlig. 

Du er måske uddannet tømrer, smed eller har anden 
relevant håndværksmæssig erfaring i montage af 
installationer til formidling, læring, bevægelse og leg.  

• Har du hænderne rigtigt skruet på?  

• Søger du et ambitiøst og innovativt arbejdsmiljø, 
hvor du har stor 
Indfl ydelse på dit arbejde?  

• Er holdånd og tæt partnerskab med kunderne 
vigtige værdier for dig? 

• Ønsker du et afvekslende job med en stor kon-
taktfl ade? Så er det måske dig, vi søger. 

Du får en vigtig rolle som produktion og montagean-
svarlig, hvor du har en meget bred vifte af opgaver 
indenfor produktion og montage. 

Vi giver dig en grundig oplæring fra erfarne kolleger. 
For at trives i rollen skal du være struktureret, arbej-
de løsningsorienteret og kunne håndtere mange bol-
de i luften. EnergiLeg er en lille virksomhed i kraftig 
vækst og hver enkelt byder ind, hvor de er bedst, og 
resten løfter vi i fl ok. Alle i teamet har mulighed for 
at sætte fagligt og personligt præg på virksomhe-
dens udvikling – også dig! 

Du har et lyst og positivt sind - måske tænker du lidt 
som Pippi: ”Det har jeg IKKE prøvet før, så det kan 
jeg sikkert godt”. Du trives godt med at tage ansvar 
og har sans for detaljerne. 

Der er ikke to dage som er ens og i jobbet er 
der elementer af: 

Montage og Service - koordinering, planlæg-
ning, klargøring og eksekvering af montage-
opgave i hele Danmark, assistere i montage af 
solcelleanlæg hos kunder og planlægning og 
udførelse af serviceopgaver på leverede instal-
lationer 

Produktion og udvikling af koncepter til vores 
kunder i samarbejde med underleverandører 

Drift og vedligeholdelse af bygninger  

TILTRÆDELSE: Snarest muligt – efter aftale

Hvis du vil høre mere om jobbet kontakt
Udviklingsdirektør Ole Jönsson 
på telefon 24 67 26 12.

Hvis dette er noget for dig, så send os gerne
et par linjer om dig selv og dit CV til 
oj@energileg.dk 

OM ENERGILEG 

Solens varme stråler, vindens rusken, vandets 
kraft og menneskets muskler – grøn energi 
fi ndes i mange forskellige afskygninger. 
EnergiLeg er eksperter i Energy & Engineering 
indenfor bæredygtig energi. 

Fælles for alle medarbejdere er, en passion 
og evne til at skabe innovative teknologiske 
løsninger – der gør en forskel for miljøet. 
EnergiLeg er Skandinaviens førende pro-
ducent indenfor interaktiv selvforsynende 
formidling, læring og bevægelse. Gennem 
brug af vedvarende energikilder bidrager vi 
til læring om teknologi, vedvarende energi og 
bæredygtighed. Dansk design og produktion 
med fokus på klimaoptimering af produkterne. 
Læs mere på www.energileg.dk

“Samskabelse og nytænkning er nøgleord i 
vores ordbog og vi arbejder hele tiden med 
at udvikle nye løsninger med selvforsynende 
teknologi, som kan bidrage til at danne frem-
tidens samfundsborger.” siger Ole Jönsson
- Udviklingsdirektør.

EnergiLeg Aps - Fabriksvej 5 - 3000 Helsingør - www.energileg.dk


