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Super-Køl A/S søger en elektriker-lærling med styring og reguleringsteknik som 

speciale, til vores afdeling i Karlslunde, Sjælland. 
 

Super-Køl A/S (Karlslunde) søger en elektrikerlærling til ansættelse hurtigst muligt, på vores afdeling i 

Karlslunde, Sjælland. 

   Som elektriker-lærling kommer du til at indgå i et spændende og inspirerende miljø, hvor opgaverne samt 

udfordringerne er store, med en dynamisk og til tider travl hverdag, hvor der er rig mulighed for personlig 

udvikling og udfoldelse.  

 

Vi forventer, at du: 

• Har gennemført grundforløbet på teknisk skole med et godt resultat.  

• Er udadvendt og har lyst til at lære. 

• Er pålidelig og stabil og kan tage medansvar for at få en god uddannelse.  

• Trives med at have afvekslende og krævende opgaver.  

• Er seriøs og sætter en ære i at levere et kvalitets produkt til tiden. 

• Har kørekort – eller er i gang med at få det. 

 

Vi tilbyder: 

• En spændende stilling hvor du kommer til at arbejde med regulering, styretavler og industri-

installationer. 

• Du får indflydelse på uddannelsens indhold og i fællesskab sørger vi for, du får en bred og 

grundlæggende basisviden indenfor faget.  

• Du bliver en del af vores el-team, og du bliver mødt af fagligt engagerede kollegaer, der gerne deler ud 

af deres viden.  

• Du vil blive stillet overfor mange spændende udfordringer, som du skal løse både i samarbejde med 

dine kollegaer men også på egen hånd. 

 

Ansøgning og kontakt: 

Send din ansøgning, CV samt kopi af relevante eksamensbeviser og udtalelser til sko@superkol.dk eller til 

nedenstående adresse: 

 

Super-Køl A/S 

Holkebjergvej 73 

5250 Odense SV 

mærket ”Elektriker lærling” 

 

Hvis du vil vide mere eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Martin Price på  

tlf. 6617 2810 eller på e-mail mpr@superkol.dk. 

 

 

Om Super-Køl A/S: 
Super Køl A/S arbejder med en bred vifte af kommercielle og industrielle køleopgaver, vi beskæftiger os bl.a. med 

ombygninger, styring og procesanlæg, overvågning mv. 

Vi råder over mere end 120 mobile og kompetente køle/el-tekniker, der med et bredt og ajourført kompetenceniveau står 

til rådighed for vore kunder døgnet rundt. 
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