Miljöbelysning söker en elektriker som vill utvecklas
mot projektledning
Om Miljöbelysning –
Miljöbelysning är med sitt unika koncept marknadsledande i Sverige på att konvertera armaturer
till LED-belysning och konverterar motorvärmare till laddstationer för elbilar. Våra största
kunder är bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter och gatubelysning i allmänna och
enskilda vägnät. Vi sysselsätter ca 40 personer och finns i Stockholm, Göteborg Malmö och
Helsingborg.
Med vår kompetens och erfarenhet av branschen, erbjuder vi våra kunder trygga och säkra
helhetslösningar på ett enkelt och smart sätt. Vi har erhållit DI-Gasell 2019, 2020, 2021 och 2022
Sedan 2022 ingår vi i den börsnoterade Ecoclime group.

Om Tjänsten – Ansvar och uppgifter
I rollen som elektriker är du med och installerar, leder och fördelar installationsarbete mellan 2-4
montörer i Göteborg med omnejd. Är ute med säljarna och träffar kunder och planerar inför
projekt främst belysning och laddstationer. Vi har både stora och små projekt, ingen dag är den
andra lik!
Rollen innefattar även riskanalyser, dokumentation under processen, funktionstest, driftsättning
och felsökning.
Du utgår ifrån vårt kontor i Sävedalen Göteborg.
* Vara behjälplig för installatörerna på respektive arbetsplats och säkerställa kvalité
* Kontakt med kunder och uppdragsgivare
* Planera och räkna på arbeten samt inköp av material.
* Driftsätta anläggningar
Upptagningsområdet för kundbasen är i Göteborg

Om Dig – Egenskaper och förmågor
För att vara framgångsrik hos Miljöbelysning krävs att du har en stark egen motor är tuff och har
en tydlig ambition att skapa resultat. Du har arbetat tidigare som elektriker med starkt
självförtroende och älskar ditt yrke men är sugen på nya utmaningar. Som person är du en
entreprenöriell person som är praktiskt lagd och har inställningen att allt är möjligt.

Vi Erbjuder
Fast lön och bonus
Egen arbetsbil
Ett roligt varierande jobb i ett växande företag
Ett starkt team, duktiga installatörer – erfarna, lojala, ansvarfulla, drivna, positiva och trevliga
arbetskollegor
För rätt person finns tydliga utvecklingsmöjligheter, både mot projektledning och mer avancerad
elteknik.

Krav
B-körkort
Maila ditt CV och personligt brev till oss vi kommer att rekrytera fortlöpande. Frågor
besvaras av Elchef Tobias Wiklund 076-517 36 35
Maila din ansökan till platsannons@miljobelysning.nu

