
 

El-Konstruktör 
Är du intresserad av smarta lösningar och modern teknik, gillar du tanken att väcka liv i en 

hel byggnad eller fabrik? 

Vår verksamhet i Munkedal expanderar och för att möta framtidens utveckling samt kundernas 
efterfrågan av projektering/konstruktion i industrimiljöer, infrastruktur, bostadshus, kontor, eller 
andra ny-, till- och ombyggnationer som behöver avancerad teknik så söker vi nu efter en el-
konstruktör. 
 
Om jobbet  
Vi söker dig som har erfarenhet inom denna tjänst och har lätt för snabba och kreativa beslut. Som 
Elkonstruktör hos oss är det du som gör ritningarna, förfrågningsunderlagen och dokumentationen 
för all teknik som skall dras och monteras. Du kommer att jobba självständigt med erfarna kollegor 
till stöd och kundkontakt är en mycket stor del av vardagen. Arbetet innebär mycket variation och 
stora möjligheter att utvecklas som Elkonstruktör, du blir nyckelpersonen genom hela processen från 
ritning till färdig produktion. 
 
Personliga egenskaper 
Som person ska du vara social, driven och engagerad. Du ska även vara noggrann och ha en fallenhet 
för administration. Vi söker dig som har elektrisk kompetens och gärna arbetat som 
elektriker/industrielektriker eller projektledare inom ovan nämnda områden tidigare. Du är en duktig 
yrkeskvinna/man som har en stolthet i att konstruera snygga och representativa installationer. 

Viktiga egenskaper är att du är ordningssam, positivt utåtriktad, noggrann och ekonomisk lagd då det 
är många projekt igång samtidigt. Social kompetens är en fördel för att ta hand om kunder på ett 
positivt och lättsamt sätt. Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska språket i både tal och 
skrift, det är meriterande att vara 

Skallkrav 

 B-körkort  

 Datorvana 
 
Om företaget 
Fyrstads konsult är ett företag som verkat i elbranschen i över 30 år. Företaget är idag inne i en 
expansionsfas och vårt verksamhetsområde är i första hand inom Sverige. Fyrstads konsult är idag en 
del av ”Fyrstadsgruppen”, som innefattar ett flertal företag inom teknik och installation. Företaget 
fäster stort värde vid sin personal och arbetar aktivt med att ha en välmående och frisk personal. 
Våra kunder är privatpersoner, byggföretag, fastighetsägare, BRF, industrier samt kommunala 
verksamheter mm. 
Vi erbjuder dig en positiv och kreativ arbetsplats med korta beslutsvägar som ger goda möjligheter 
att påverka då DU kommer att vara med tidigt i uppbyggnadsfasen av företaget. Rätt person kommer 
att bli en mycket viktig del av företagets fortsatta utveckling. Placeringsort är diskuterbar. 
 
 
Låter det här som ett jobb för dig?  
Kontakta: Dennis Carlsson, 070-557 90 39 
Sänd ditt CV & personliga brev till dennis@fyrstadsgruppen.se till oss omgående då vi vill tillsätta 
tjänsten så snart som möjligt. Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdagen. Vi gör intervjuer löpande men dock senast 8 oktober 2017 vill vi ha din 
ansökan. 
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