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Entreprenad Elektriker 
 
Vi på Fyrstads Entreprenad söker nu efter två duktig elektriker för arbete med om-
och nybyggnads entreprenader, med placeringsort i Göteborg och Uddevalla. 
 
Som person ser vi att du är driven, ordningsam och ambitiös. Du kommer i ditt 
dagliga arbete att ha mycket kontakt med kunder där social kompetens är en viktig 
del för att skapa goda relationer och vara representativ för företaget. Det är viktigt att 
du har en god samarbetsförmåga för att skapa goda relationer med kollegor samt 
visa ett positivt och lättsamt sätt.  
 
Du kommer att jobba med installationsprojekt inom bygg, industri och infrastruktur. 
Tjänsten innebär mycket självständigt arbete, vilket ställer krav på eget ansvar och 
arbetets utförande. Du har ett arbetssätt som är strukturerat och fungerar lika bra vid 
självständigt arbete som i grupp. Arbetet innebär stor variation och möjligheten att 
utvecklas som elektriker är stora.  
 

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta som elmontör och har ECY-
certifikat eller godkänt slutbetyg från yrkesskolan. Ni ska ha goda kunskaper i 
svenska språket i både tal och skrift. Vi ser det som en fördel om du är flexibel för 
eventuellt arbete på distans.  
 

Vi erbjuder dig en positiv och kreativ arbetsplats med korta beslutsvägar som ger 

goda möjligheter att påverka och rätt person kommer att bli en mycket viktig del av 

företagets fortsatta utveckling. 

 

 

Låter detta som ett jobb just för dig?  Varmt välkommen med din ansökan! 

Kontakta Linda Albinsson 072-141 35 47 eller skicka in ditt CV och personliga brev 

omgående till linda.albinsson@fyrstadsteknik.se, då vi vill tillsätta tjänsten så snart 

som möjligt. Vi gör intervjuer löpande och observera att tjänsten kan komma att 

tillsättas innan sista ansökningsdag den 2017-05-29. 

___________________________________________________________________ 

 

Om företaget 

Fyrstads Entreprenad AB är ett entreprenadföretag som tillsammans med Fyrstads- 
koncernen, verkat i elbranschen i över 30 år. Våra systerbolag som ingår i koncernen 
är Fyrstads Teknik, Fyrstads El, Sävedalens El, Fyrstads Konsult, All-El, Elpartner 
Väst och består av ca 90 medarbetare. Fyrstads Entreprenad AB sysselsätter idag 
11 medarbetare och har sitt kontor beläget i Göteborg och Uddevalla.  
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