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Vi har mange års erfaring med at håndtere udfor-
dringer i det skandinaviske arbejdsmarked og vi 
går aldrig på kompromis med kvalitet eller sund-
hed & sikkerhed. 

Vores engelsktalende hold er nøje udvalgt til job-
bet og har de rette kompetencer og erfaring. 

BIC tager sig også af:
 • registrering og forsikring, 
 • certificeringer og kvalifikationer, 
 • rejser, forplejning og overnatning.

Vores standarder: 
 • HSEQ certificering ifølge: DS/EN ISO 9001:2015, 

DS/EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008, KLS, 
 • CSR DS 49001 certificeret, 
 • autoriseret elinstallatør i: Danmark, Norge, Sverige 

og Polen.

Med BIC Electric kan man med fordel tilpasse sin 
kapacitet efter markedets og kundernes behov. 
Man får mulighed for at udføre projekter, som hidtil 
har været umulige, og dermed optimere brugen af 
egne ressourcer. Derfor vil vores justerbare løsnin-
ger bidrage til at forbedre jeres konkurrenceevner. 

Uanset projektets størrelse eller tidshorisont kan 
man være sikker på, at BIC leverer elektriske in-
stallationer af høj kvalitet, til tiden, inden for bud-
gettet og i overensstemmelse med reglerne på det 
skandinaviske arbejdsmarked.
Vores tekniske ekspertise inkluderer:
 • elektriske installationer fra transformerstationer 

eller forbindelsespunkter, via kabelbakker og/el-
ler distributions- og MCC paneler, til belastnings-
punkter, 

• montage af maskiner og installationer,
• brandbeskyttelse og alarmsystemer.

AUTORISERET 
ELINSTALLATØR
I DK, SE, NO, PL

Når vi laver elinstallationer i Danmark, finder vi 
det fordelagtigt at bruge BICs teknikere på grund af 

deres fleksibilitet, ydeevne og kvaliteten af arbejdet 
samt viljen til også at arbejde mange timer i træk, når der 
"er" brug for det -Og vigtigst af alt: at de altid bruger tiden 
på byggepladsen effektivt. I modsætning til rygterne om at 
polske underleverandører ikke overholder danske overens-
komster og aftaler, er der ingen tvivl om, at BIC overholder 

reglerne på det danske arbejdsmarked - det er medlem-
skabet af Dansk Industri (DI) garant for.

Lars Andersen 
Administrerende direktør, Lelectric A/S

Beboelses- 
ejendomme

Industrielle 
bygninger 

Detailbutikker
Kontorbygninger

Lagerbygninger

Tunneler

Lige fra starten af vores samarbejde med 
BIC Electric, har vi haft de danske fagforeninger 

åndende i nakken, med påstande om at BICs ansatte 
ikke fik udbetalt løn i overensstemmelse med danske 

overenskomster. BIC har altid håndteret disse anklager 
professionelt og bevist at de handler i overensstemmelse 
med regler og krav på det danske og svenske arbejdsmar-

ked, såvel som andre steder i verden,  
hvor vi har samarbejdet.

 
Bendix Petersen 

Administrerende direktør & ejer,
Jysk Elservice A/S

CERTIFICERING
ISO 9001 

ISO 14001  
OHSAS 18001
CSR DS 49001
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