
Strøh Teknikpartner søger ansvarlig ABA tekniker
Vi søger en (ABA) tekniker med en el-teknisk baggrund og helst erfaring med programmering, 
idriftsættelse og service af automatiske brandsikringsanlæg, automatiske rumslukningsanlæg, 
brandventilationsanlæg, aspirationsanlæg, varslingsanlæg etc. 

Strøh’s varemærke er ”Sikkerhed og tryghed for vore kunder og Deres ejendom”, og det er afgørende, 
at vores teknikere udtrykker det gennem en selvstændig, ansvarlig og professionel personprofil. 

Arbejdsopgaver:
Dine primære opgaver vil være idriftsættelse og servicering af brandtekniske anlæg. 

Strøh arbejder i et felt med komplekse og sammensatte brandsikringsløsninger. Opgaverne vil 
således være teknisk krævende og kræve den nødvendige faglige interesse, løbende produkt-
uddannelser og tilegnelse af viden omkring brandteknisk dimensionering samt gældende lov- 
og myndighedskrav.

Jobbet er baseret på selvstændig tilrettelæggelse af de daglige arbejdsopgaver og kundeaftaler i 
samarbejde med vores projektansvarlige projektledere. 

Du vil også deltage i større opgaver med den øvrige teknikerstab, eller hvor dine kompetencer kan 
være foretrukket. Du vil samtidig indgå i den obligatoriske vagtordning med en uge af gangen.

Vi tilbyder:
• Deltagelse på relevante personlige og faglige kurser. 
• Løn efter kvalifikationer.
• Tilmelding til sundhedsforsikring.
• Velfungerende personaleforening.

Herudover byder vi dig også velkommen ind i et innovativt miljø med vellidte kolleger, hvor vi pri-
oriterer sammenhold og et godt fællesskab med plads til både humor, engagement og det enkelte 
individ.

Ansættelse: Snarest muligt, vi indkalder løbende til samtale.

Hvem er vi?
Strøh Teknikpartner er en topmoderne servicevirksomhed med ca. 40 ansatte, der udfører alle former 
for tekniske totalløsninger og rådgivning til vores kunder.

Individet, service og kvalitet har højeste prioritet: Vi søger altid win/win løsninger med tillid og 
kvalitet for øje, som giver værdi for vores kunder og firmaet. Læs mere på  www.stp.dk

Ansøgning samt CV med relevante bilag sendes på e-mail til: Michael Bjørn, produktansvarlig 
brandteknik, på mb@stp.dk, der også kan kontaktes på mobilnr. 61 62 06 56.

Vi glæder os til at høre fra dig, og vi behandler alle henvendelser med diskretion.
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