
Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ’Recycling and Waste Solutions’ i energi-

koncernen Fortum. Vi tilbyder miljø- og ressourceeffektivitet gennem totalløsninger til håndtering, genanvendelse og 

slutbehandling af farligt affald. I Danmark beskæftiger vi ca. 200 medarbejdere, og sammen med vores kunder 

arbejder vi for en renere verden baseret på cirkulær økonomi. Læs mere på www.fortum.dk/wastesolutions. 

 

     

 
Industrielektrikerlærling søges til Fortum Waste Solutions A/S i Nyborg 

 
 
Fortum Waste Solutions A/S er en travl 
produktionsvirksomhed og vi søger derfor en 
ny kollega. 
 
Arbejdsområde 
Som industrielektrikerlærling hos Fortum vil 

du i din hverdag beskæftige dig med: 

• Procesinstrumentering 

• Måleteknik i procesanlæg 

• Reperation og fejlfinding på 

elektronisk udstyr 

• Tavle og kabel montage 

• Kalibrering af forskelligt måleudstyr 

• og meget andet 

 

Dine kvalifikationer 

• En målrettet, frisk og energisk natur 

med interesse for oplæring inden for 

området 

• Afsluttet grundforløbet til elektriker-

uddannelsen med godt resultat, er en 

fordel 

• Interesse for it og teknik 

• Gode samarbejdsevner 

 
 
Vi tilbyder dig 
En spændende og afvekslende uddannelse i 

tæt samarbejde med fagligt kompetente og 

engagerede kollegaer. 

 

 

 

 

 

Fortums el-værksted beskæftiger i øjeblikket 

tre svende og en lærling. Der er også et 

smede-værksted med 11 svende og to 

lærlinge. 

Vi er en virksomhed med stort fokus på vores 

arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed. 

Desuden har vi gode kantineforhold, en 

velfungerende personaleforening med sociale 

aktiviteter samt gode træningsfaciliteter. 

 
 
 

Ansøgning og CV sendes til Fortum 
via dette link Industrielektrikerlærling 

 
 
 
Tiltrædelse: efterår 2018 
 
Stillingen er på 37 timer. 
 
Vi indkalder til samtaler løbende og lukker 
rekrutteringsforløbet, når vi har den rette 
kandidat. 
 
Fortum A/S ønsker at fremme mangfoldighed, 
hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion 
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge 
stillingen. 
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse 

til Teamleder Brian Ejby på tlf. 2147 9040 

eller Senior Manager Kenneth Simonsen på 

tlf. 2529 1357 

 

 

https://careers.fortum.com/psc/ext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&JobOpeningId=8166&PostingSeq=1&SiteId=1&Page=HRS_APP_JBPST&REL_ACTION=Yes

