DISTRIBUTIONSELEKTRIKER
Creative Networks Constructions AB
Har uppdrag i huvudsak direkt mot elnätsbolag inom distributionsnät men även mot större privata nätkunder
och industrier. Uppdrag som vanligtvis avser stationsmontage, kabelarbeten 0,4-24kV, förläggningsarbeten,
driftsättning, servisanslutningar, installation, och mätningar.

Vi söker nu distributionselektriker till vårt verksamhetsområde elkraft. En anställning hos blir
stimulerande och varierande dagar. Hos oss finns en god stämning med möjlighet att utvecklas i
företaget samt påverka sin vardag och framtid så den passar det egna livspusslet. Är ni två som redan
jobbar som ett lag och söker nya utmaningar, tveka inte att ni hör av er tillsammans.
Du som person.
Elmontör/distributionselektriker du eller ni som lag är sociala, trivs med att bemöta kunder men även
arbeta självständigt och säkert även på egen hand när detta krävs. Ett gediget säkerhetstänk är en
självklarhet och vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser till att du har rätt utbildning
för det arbete som ska utföras.
Samarbete innebär att lyssna, kommunicera och lösa problem på konstruktivt sätt. Detta tillämpas
med drivkraft för att få framfart i de uppdrag som ska utföras.
Du är ansvarstagande, noggrann och tycker om ordning och reda. Du är en god arbetskamrat med
glimten i ögat och du har med dig ett stort säkerhetstänk.

Kompetens.
Kompetensen hos en person kan vara varierande och knappast är någon fullärd, men har du viljan att
utvecklas och arbeta, detta på ett prestigelöst sätt så är denna roll en fullträff tillsammans med oss.
Kompetenskrav:
-

El/teknisk linje på gymnasiet, YH-utbildning inom elkraft eller kompetens som bedöms
motsvarande, exempelvis längre erfarenhet.
ESA 14
B-körkort.
2 års yrkeserfarenhet av att arbeta med eldistribution.
Förmågan att uttrycka sig på svenska i tal och skrift är otroligt viktigt av säkerhetsskäl i denna
roll.

Meriterande:
-

KJ41 kabelförläggning och liknande EBR-branschutbildningar
Arbete på väg
BE-körkort
Luftnätsarbeten

Urval till intervju kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista
ansökningsdagen 2019-04-30.
Ansökan skickas till jobb@creativenetworks.se
Frågor som rör anställningen kontaktas
Rickard på 073-321 21 72 rickard@creativenetworks.se

