
Dygtig EL-Tekniker søges til en af 
Danmarks stærkeste hegnsleverandører – Fyn 
 
Kan du lide at omsætte dine kræfter til flotte resultater, og har du lyst til at være en del af veletableret hegnsfirma i en 
rivende udvikling? Så er det netop dig, vi søger til vores Team Fyn i Ringe.

Hos PIT Hegn A/S har vi opsat kilometervis af hegn i hele Danmark – alt sammen løsninger vi er stolte af. Du vil blive en 
del af et fantastisk fleksibelt team af montører med gode muligheder for at være med til at videreudvikle vores tekniske 
afdeling og tekniske løsninger, som vores kunder efterspørger. 

Om jobbet
Hos PIT Hegn A/S leverer vi alle typer af hegns- og portløsninger: industri, privat og landbrug, og du vil være med til at 
tilslutte og servicere teknikløsninger efter vores kunders behov. Arbejdet foregår under åben himmel. Det er vigtigt, at 
du er god til at se nye muligheder og har en bred viden inden for automatik – gerne krydret med ADK løsninger. 

Arbejdstid
Fuld tid: 37 timer om ugen.
Du får mødested i Ringe, men med den rette planlægning kan du også starte direkte hos kunden. Når porten kører, vend-
er vi retur til hjemmet eller til firmaets adresse. 

Vores forventninger til dig:
• Kørekort min. kat. B, gerne B+
• Teknisk baggrund, f.eks. elektriker, automatiktekniker, portmontør eller lign.
• Evt. tidligere erfaring med hegn og portautomatik
• Du trives med at arbejde selvstændigt og løsningsorienteret
• Du har lyst til at være en del af et stærkt, engageret PIT Hegn team

Vi lægger vægt på følgende kompetencer:
• Kendskab til Access Technologies
• Kendskab til port styring – og tilslutning
• Opsætning og idriftsættelse af ADK systemer og evt. TVO-anlæg
• Servicering og fejlfinding af eksisterende port systemer, gerne med syn for mekaniske udfordringer

Er du i dag selvstændig hegnsmontør men ønsker at være en del af noget større, er din ansøgning også velkommen.

Vi tilbyder dig
• Frihed under ansvar
• Nødvendig oplæring – sidemandsoplæring
• Løn efter kvalifikationer
• Kurser og videreuddannelse
• Pension og sundhedsordning

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Salgs- og Entreprisechef Thomas Lindevang på telefon 5210 1258.

Ansøgning sendes senest den. 5. januar 2021 til:
PIT Hegn A/S, Kielbergvej 8, 5750 Ringe. Att. Thomas Lindevang
Mail: thomas@pithegn.dk - Telefon 5210 1258. 

Læs meget mere om PIT Hegn og dine kommende kollegaer på 
www.pithegn.dk og www.byggepladshegn.dk

Læs mere på www.pithegn.dk 
og www.byggepladshegn.dk

Skal du med på holdet som
PIT HEGN EL-TEKNIKER?


