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Dygtig højspændingstekniker søges 
 
Hos DI-Teknik er vi i konstant udvikling i tråd med at vores marked udvider sig og søger derfor en eller flere 

erfarne højspændingstekniker til vores velfungerende team af dygtige højspændingsfolk. Vi har mange faste 

relationskunder, hvor vi er driftledere på deres højspændingsanlæg og vedvarende nye projekter, som vi skal 

have søsat.   

 
 
Stillingen 
 
Din hverdag kan bestå af: 
 

• Arbejde iht. BEK1608, DS/EN50110-1, BEK1082, HD60364 

• Opgaver primært på 10kV anlæg 
• Installation og idriftsættelse af nye højspændingsanlæg 
• Service, vedligehold og fejlsøgning på højspændingsanlæg 
• Arbejde med store kabler, endeafslutninger og kabelmuffer på samtlige spændingsniveauer 
• Slutmålinger 

 
Vores ønske om egnede ansøgere fremgår af nedenstående, så sæt kryds ud for hvad du kan bidrage med i DI-

Teknik og send os din ansøgning. Vi forventer altså ikke, at du kan alt fra start af og vi er gode til at efteruddanne 

og udvikle vores medarbejdere.   
 
 
Kvalifikationer 
 

• Du er uddannet som installationselektriker, industrielektriker, stærkstrømstekniker eller anden el-faglig 

baggrund 
• Du har en solid baggrund inden for højspændingssegmentet, fra lignende stilling  
• God praktisk indsigt i BEK1608, DS/EN50110-1, BEK1082, HD60364 

• 12-17,5 og 17,5-130kV kabelkursus/uddannelse vil være en fordel. 
• Gerne teknisk engelskkundskaber 
• Mekanisk snilde 
• Bevis for følgende vil være en fordel: CPH Lufthavnskort, Pas på, på banen, Varmt Arbejde 
• Gyldigt førerbevis til kategori B (alm. bil) 
• Forvisning af straffeattest vil være obligatorisk  

 

Kompetencer 
 

• Flere års erfaring fra lignende stilling 
• Erfaring med store komplekse installationer og anlæg 
• Overblik over komplekse installationer 
• Planlægning, opfølgning og målstyret 
• Opmåling og estimering af tid 
• Evt. tilbudsgivning på små opgaver 
• Bestilling af komponenter og materiel 

 
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 bærer et højt socialt ansvar for vores kollegaer i firmaet. Året igennem holder vi fester sammen og gennem 

vores event mail, er der tit og ofte tilbud om deltagelse i forskellige sportsarrangementer og begivenheder.  

 

 

Hvis ovenstående har vakt din interesse og du kan se dig selv blive vores nye kollega, så send os din ansøgning. 

Vi afholder løbende jobinterviews. Ansættelse sker ved først givne lejlighed. Ansøgninger sendes job@di-

teknik.dk. Evt. spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes på telefon til projektchef Jimmy Fonager Justesen på 24 

94 70 51 eller til HR-chef Jørgen Bagger på 29 37 11 97. 

 

Vi tilbyder: 
 
Fast fuldtidsansættelse 

Sundhedsforsikring efter 3 mdr. ansættelse 

Pensions- og flexordning 

Kantineordning 

En god lønpakke 

 

Start: Snarest muligt. 
 
 
Firmaprofil 

DI-Teknik er en ambitiøs og professionel ingeniør- og 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. 165 medarbejdere. Vi har hovedkontor i Køge, én filial i 

København samt kontorer og værkstedsfaciliteter på forskellige kundesites. 
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