
 

   

 
Elektriker på deltid søges 
til kontoret i Svendborg 
  

Automation Lab A/S 
Kullinggade 31E, 5700 Svendborg (Hovedkontor) 
Herstedvang 8, 2620 Albertslund 
Tlf. +45 5311 2910 
mail@automationlab.dk 
www.automationlab.dk Kontoret i Svendborg 

 
 
 
 
 
Vi søger en elektriker, eller en person med lignende baggrund, der kan hjælpe med forefaldende 
opgaver på vores værksted og kontorlokaler i Svendborg.  
Der er tale om en stilling med ca. 8 timer om ugen alt efter behov. 
 
Vi er et team af medarbejdere med stærke kompetencer indenfor el og automation, og vi har et 
mindre værksted, hvor der bygges små styretavler og opstilles anlæg til test. 
Jobbet kunne passe som et flexjob eller til dig som gerne vil supplere efterlønnen med nogle få 
timeres arbejde. Automation Lab er en rummelig virksomhed der har fokus på trivsel, og 
opgaverne løses i et positivt miljø. 
 
Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.: 

• Ansvarlig for oprydning og rengøring på værksted 
• Ansvarlig for oprydning i firmabiler 
• Rengøring og vask af firmabiler 
• Assistance til bygning af mindre styretavler 
• Assistance til opbygning af testopstillinger 
• Håndtering og kørsel med materialer til genbrug 
• Diverse kørselsopgaver 
• Forefaldende praktisk arbejde på kontoret 

    
Vi ser gerne, at du har:  

• Uddannelse som f.eks. elektriker 
• Kørekort B 
• God ordenssans 
• Evnen til at motivere dig selv og planlægge opgaverne. 
• Positivt livssyn 

 
Vi tilbyder:  

• Spændende og afvekslende arbejdsopgaver i et uformelt miljø 
• En bæredygtig virksomhed der har fokus på trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed 
• Glade og hjælpsomme kollegaer 
• Et røgfrit miljø 

 
 
For spørgsmål vedr. stillingen kontakt Claus Walther Jensen på 5311 2912. 
 
Ansøgningen sendes til Marianne J Hansen på mail: mjh@automationlab.dk 
Ansættelsesdato: Snarest muligt 
 
 

Har du en el-teknisk baggrund, og kunne du tænke dig at arbejde nogle 
få timer om ugen på vores kontor beliggende ved Svendborg havn? 

Automation Lab A/S specialiserer sig i at levere skræddersyede 
løsninger inden for styringsteknik og automation til biogas, 
maskinbyggere, bygningsautomatik, proces og energi. Vores mål er 
at blive markedets foretrukne leverandør af industriel automation. 


