
 

SØGER  
NYE MEDARBEJDERE  
 
Vi glædes over travlheden, men mangler dygtige 
kollegaer til at imødekomme efterspørgslen.

 
 

Til vores afdeling i Skagen søger vi netop nu en erfaren blikkenslager, VVS- eller 
energimontør til at indgå i vores team af dygtige specialister. Du vil komme til at indgå i 
et stærkt fagligt team med et godt sammenhold, tydelig ledelse og en rar 
omgangstone. Har du kompetencerne til at varetage et af ovennævnte fagområder? Så 
er det muligvis dig vi søger. 
 
 
VI TILBYDER 

- Et spændende fast arbejde med en stor grad af frihed under ansvar. 

- Tydelig, innovativ og motiverende ledelsesstil. 
- Et velfungerende team af kompetente medarbejdere. 
- Et solidt administrativt set up. 
- Mulighed for efteruddannelse og specialisering via kurser. 
- Attraktiv lønpakke med gode vilkår. 

 
 
DINE KVALIFIKATIONER 

- Din uddannelse og erhvervserfaring matcher stillingen du søger. 
- Du er effektiv og hurtig, men går ikke på kompromis med den arbejdets kvalitet. 
- Du kan arbejde selvstændig og bevare overblikket i travle perioder. 

- Du er samarbejdsvillig og kan indgå i arbejdsgrupper. 
- Du har en ren straffeattest og kørekort til bil. 

 
 
OM OPS GRUPPEN A/S 
OPS Gruppen A/S er en lokal autoriseret VVS- og smedevirksomhed med baser fordelt 
i Nordjylland. Det hele startede i 1937 som landbrugssmedje og OPS Gruppen har siden, 
udviklet sig til i dag at være en af Nordjyllands førende specialister indenfor VVS, stål, 
blik, og energi. På tværs af vores afdelinger beskæftiger vi i dag mere end 50 
medarbejdere og servicerer kunder både indenfor det private, såvel som offentlige og 
erhverv. Kvalitet, ordentlighed og effektivitet er nogle af de kerneværdier vi bestræber 
os på at opretholde gennem vores ydelser. Velkommen til OPS Gruppen A/S. 
 
 

ANSØGNING 
Lyder ovenstående interessant for dig? 
Send en kort ansøgning og vedhæft et CV 
til vvs@ops.dk eller benyt vores 
kontaktforumlar på www.ops.dk/kontakt/. 
Ansøgninger evalueres løbende. 

OPS GRUPPEN A/S 
H. C. Ørsteds Vej 16 
9900 Frederikshavn 
Tlf.: 96202010 
www.ops.dk 
CVR: 10035066
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