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Dygtig ABA tekniker søges 
 
Hos DI-Teknik har vi stigende ordretilgang og søger derfor ny kollega til vores i forvejen højt kvalificerede gruppe 

af industrielektrikere, teknikere og montører. 
 
Stillingen 
 
Din hverdag kan bestå af: 
 

• Nyinstallation/udvidelse af ABA Anlæg. 
• Service, vedligehold og fejlsøgning på ABA 

 
Kvalifikationer 
 

• Du har baggrund som elektriker eller anden el-faglig uddannelse 

• God indsigt i retningslinjerne indenfor brand 

• Gerne følgende: Brand trin 1 & 2  

• Gyldigt førerbevis til kategori B (alm. Bil) 

 

Kompetencer 
 

• Flere års erfaring fra lignende stilling er en fordel 
• Erfaring med FX/net, MX4000 og gerne andre centraler  
• Erfaring med ABA installation 

 
Personlige egenskaber 
 

• Gode kommunikative egenskaber 
• Systematisk, struktureret og resultatorienteret 
• Kvalitetsbevidst 
• Kompetent, initiativrig og pligtopfyldende 
• Samarbejdende og fleksibel 
• Imødekommende, smilende og serviceminded overfor kollegaer og kunder 
• Selvstændig og ansvarsbevidst 
• Nysgerrig og interesse for nye teknikker 
• Fortrolig med miljøer hvor tempoet er højt 

 
Vi har en meget uformel omgangstone og en flad organisering. Vi vægter godt samarbejde og personlige 

relationer højt mellem alle virksomhedens faggrupper. Vores nye kollegaer skal være udadvendte, kunne holde 

mange bolde i luften, trives i et travlt miljø med alsidige og forskelligartede opgaver. Du er hjælpsom og bidrager 

konstruktivt til opgavernes løsninger. 

 

 

Vi tilbyder: 
 
Fast fuldtidsansættelse 

Sundhedsforsikring efter 3 mdr. ansættelse 

Pensions- og flexordning 

En god lønpakke 

 

Start: Snarest muligt. 
 
 



Firmaprofil 

DI-Teknik er en ambitiøs og professionelt ingeniør automationsvirksomhed, der er blandt de største i Danmark og 

har mange års erfaring inden for automation og industriel el. 

Virksomheden adskiller sig fra sine konkurrenter ved at fungere som totalleverandør med kompetencer inden for 

både projektledelse, projektering, dimensionering, programmering, installation, kvalificering samt forbyggende 

service og vedligeholdelse. Vi leverer alt fra et samlet højspændingsanlæg til den sidste føler på et procesanlæg. 

Vi leverer turn-key automations løsninger til mange industrier såsom rensningsanlæg, olie, kraftværker, 

hospitaler, food og pharma og mange flere. 

Det er vores mission at indgå et tæt og længerevarende samarbejde med vores kunder for at sikre løsninger og 

ydelser, der giver den bedste forretning for vores kunder. 

DI-Teknik blev etableret i 2003 og beskæftiger i dag ca. 160 medarbejdere. Vi har hovedkontor i Køge, én filial i 

København samt kontorer og værkstedsfaciliteter på forskellige kundesites. 

 
 
 

 


