
 

CF MATIC SØGER El MONTØR/ELEKTRIKER  

Hos CF Matic er der fart på! Og vi søger derfor El montør/elektriker. 

Er du elektriker eller industrielektriker med kendskab til industriel automation og har du en god forståelse for 

sammenspillet mellem el og mekanik?   

Og kunne du tænke dig at arbejde i en virksomhed i vækst, med gode kollegaer, spændende opgaver og med 

meget højt til loftet? Så kunne det være dig, vi står og mangler til vores el montage. 

CF Matic er en virksomhed i vækst, der leverer robotanlæg, samleautomater, specialmaskiner og valideringsydelser til 

vores kunder rundt omkring i hele verden, fra vores kontor og produktionsfaciliteter i Thisted.  

I arbejdet, som El montør/elektriker hos CF Matic, kommer du til at indgå i et team bestående af projektledere, 

maskinkonstruktører, El-konstruktører, programmører og mekaniske montagefolk. Du skal forvente at deltage i vores 

projekters spændende facer; design, montage, indkøring samt commissioning. Kundernes spændende og 

forskelligartede opgaver præger din hverdag, og du har mulighed for at udvikle dig gennem nye problemstillinger. 

Opgaverne Personlige kompetencer 

• El-montage af maskiner og anlæg hos CF 
Matic og hos slutkunden 

• Deltagelse i test og idriftsættelse internt og 
eksternt 

• Fremstilling af styretavler og montagebokse 

• Rejseaktivitet må forventes ved projekter i 
indland/udland 

 

• Arbejder struktureret og målrettet   

• Løsningsorienteret 

• Kreativ tænkende 

• Glad og smilende  

• God til at danne overblik  

 

Kvalifikationer CF Matic kan tilbyde  

• El-teknisk baggrund som 
elektriker/industrielektriker 

• Kendskab til industriel automation 

• Kvalitetsbevidst og serviceminded 

• Teknisk forståelse for sammenspillet 
mellem el og mekanik 

• Attraktiv sundhedsordning 

• Faglig udvikling 

• Frokostordning 

• Fleksibilitet  

• Strukturerede arbejdsprocesser, men i 
uformelle ramme 

• Et job med udfordringer og frihed under 
ansvar 

 

 

Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”El montør/elektriker” som word-fil eller PDF til HR@cfmatic.com.Vi 

holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lars Bak Nørgaard på tlf. +92 90 77 10 eller lbn@cfmatic.com  
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