
 

 

 

 

 

 

Montør til solcellevirksomhed: Er du tømrer/elektriker og har lyst til at blive montør?   
 
Der er gang i den grønne omstilling. Derfor udvider vi igen teamet. Det kan være din chance for at prøve noget nyt i 
en branche i vækst. Så har du arbejdet som tømrer eller elektriker og har nu lyst til at montere solceller, er du 
måske den rigtige for os.   

Du bliver en del at vores team af solcellemontører, og du skal kunne arbejde med alsidige blandede opgaver, fungere i et 
team og have lyst til et fysisk krævende job i den friske luft på byggepladser forskellige steder i landet. Opgaverne kan 
delvist tilpasses ift. din baggrund, for solcellemontage kræver flere forskellige fagligheder.  

Du er en glad og energisk teamplayer med en fleksibel indstilling til de arbejdsopgaver, som dagen byder på, når 
solcellerne skal monteres enten på jorden eller på bygninger.   

Du og dit arbejde bidrager til vores virksomheds gode navn, og opgaver løst af Co2Pro skal løses til samme høje standard 
hver gang. Derfor har vi brug for dig som sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde og som efterlader arbejdsstedet 
pænt.  

Vi vægter højt, at du interesserer dig for grøn omstilling, passer ind i teamet og arbejder godt og professionelt. Måske er 
du uddannet elektriker eller tømrer og vil gerne specialisere dig inden for grøn energi og have mere afveksling i 
hverdagen. Måske har du bare lyst til at prøve noget nyt.  

Det er selvfølgelig dejligt, hvis du har erfaring med solceller. Men endnu vigtigere er, at du er interesseret og lærenem og 
har lysten til at arbejde ude. Du har hænderne skruet godt på. Du har den rette indstilling, kan hjælpe med at bære og er 
ikke bange for at tage fat. Specialviden skal vi nok hjælpe dig med at opbygge.    

 
Vi forventer af dig, at du: 

• Er uddannet tømrer eller elektriker 
• Har erfaring med solceller eller er interesseret og lærenem 
• Kan arbejde på egen hånd og i et team 
• Har kørekort og gerne trailerkort 
• Er i god form, så du kan løfte solcellepanelerne  
• Kan forstå og tale dansk 
• Er pligtopfyldende og mødestabil 
• Trives i et job med skiftende arbejdssteder og dermed også overnatninger væk hjemmefra 

Vi kan tilbyde dig: 

• At blive del af et team af dygtige kolleger med godt humør 
• Løn efter kvalifikationer og diæter 
• Fastansættelse  
• Mulighed for en 4-dags arbejdsuge 
• En arbejdsplads med virkelig højt til loftet – både helt bogstaveligt og i overført betydning.  

Vi er en flad organisation og her er plads til både gode ideer og forskellighed 
• Mulighed for at arbejde i en virksomhed i rivende udvikling, hvor din arbejdsindsats kan bidrage til den grønne 

omstilling og hvor du kan lære om projekter med vedvarende energi 
• Afvekslingsrige arbejdsdage i den friske luft og rundt omkring i landet  



Vores montører skal være der, hvor projekterne er. Så jobbet vil omfatte rejseaktivitet. Til gengæld er der stor frihed og 
du har mulighed for at planlægge arbejdet, så du arbejder i 4 dage og holder fri i 3.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Technical Manager & Partner, Michael Grey Schuster på 
tlf.: +45 72 44 06 00.  

 
Send din ansøgning til job@co2pro.dk Mærk mailen: Montør. Vi glæder os til at høre fra dig.  

Ansøgninger vurderes løbende, og vi lukker stillingen, når vi har fundet den rette.  
Fuldtidsstilling 
Start: hurtigst muligt 
Dit arbejdssted: hele landet. Vores hovedkontor ligger i Ikast, så der befinder mange af dine kolleger sig.  
 

Om Co2Pro 

Co2Pro er grossist inden for energirigtige løsninger, primært solceller til professionelle projekter. Vi har været med helt fra 
starten af solcelleeventyret i Danmark. Den store viden og erfaring, det har givet at være med til at opbygge markedet for 
solceller, gør at vi i dag er partner på mange større projekter med fokus på energioptimering, bæredygtighed og 
specialtilpassede løsninger inden for solceller. Derfor er vi også en flok engagerede specialister, som elsker at arbejde for 
grøn omstilling. Og hvis du også drømmer om det, så kan det her job måske være din vej ind til specialisering inden for 
området. Interessen for bæredygtighed og energirigtige løsninger inden for byggeri er konstant stigende, så måske ligger 
din fremtid her.   
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