
 

Fyrstads EL söker  

MONTÖR SOLPANELER 

 

Vill du arbeta i en snabbt växande bransch som hjälper till att tillföra ren förnyelsebar 

el från solen? Som montör av solpaneler kommer du ha ett omväxlande arbete i ett 

team med stimulerande arbetskamrater. Just nu söker vi montörer av solcellsplaner 

till vår avdelning i Uddevalla. Välkommen med din ansökan! 

 

Dina arbetsuppgifter 

Vi söker montörer av solpaneler då vi nu bygger ut vår verksamhet inom installation 

av solcellsanläggningar.  

Arbetsuppgifterna innebär:  

 Förberedande av installation (lastning och lossning av material, montage av 

materialhiss och liknande) 

 Arbete med att montera solcellspaneler på tak eller i markbaserade system 

o Montage av infästningssystem för olika taktyper 

o Dragning av likströmskabel 

o Infästning och koppling av solcellsmoduler 

 Egenkontroll av utfört arbete genom mätning och avsyn 

 Service och provning i befintliga anläggningar 

Arbetet utförs företrädesvis i regionen (Bohuslän, Dalsland, Västergötland), men 

installationer på mer avlägsna orter kan förekomma. 

Vi erbjuder dig 

Tjänsten som montör av solpaneler innebär en hög frihet under ansvar i ett bolag 

som har ambitioner att växa och där intern rekrytering är en viktig del i vår strategi. 

Här har du chansen att komma till ett väl inarbetat team som vet vad kvalitet och 

nöjda kunder betyder. Hos oss får du möjlighet att bli ännu bättre på det du är bra på, 

du får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor och samtidigt ha kul på jobbet. 

Som anställd på Fyrstads EL AB, som är en del av Fyrstadsgruppen med ca 90 

anställda får du chansen att vara med i ett gott gäng. 



Vi är ungefär 25 medarbetare i Uddevalla och Munkedal. Just nu befinner vi oss i ett 

expansivt skede, inte minst inom installation av solcellsanläggningar, och behöver bli 

fler medarbetare i vårt team.  

Hos Fyrstads El kommer du få anpassad utbildning avseende arbetssäkerhet och 

vårt sätt att montera solcellsanläggningar av högsta kvalitet. 

Vill du vara med och utveckla vårt gäng vidare så är du varmt välkommen med din 

ansökan! 

Vem är du? 

Vi arbetar i team där du kommer ingå tillsammans med kompetenta elektriker och 

serviceledare. För att du ska trivas behöver du ha god samarbetsvilja och hög 

servicegrad både internt och externt. Vi tror att du drivs av att snabbt och effektivt 

utföra dina uppgifter samtidigt som du är noggrann och har hög yrkesstolthet. Du kan 

arbeta självständigt och håller ständigt arbetssäkerhet och kvalitet i fokus. 

Vi söker dig som har relevant praktisk yrkeserfarenhet i relevanta branscher. Det är 

meriterande om du har erfarenhet som byggnadssnickare/takläggare eller montör av 

solpaneler. B-körkort är ett krav. 

På Fyrstads EL eftersträvar vi mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning. 

Ansök 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 mars. Passar du in på profilen, 

tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan 

tillsättas innan sista ansökningsdatum.  

Du skickar in ditt CV och personliga brev till Joachim Zackrisson, 

joachim@fyrstadsel.se. Om du har några frågor så är du givetvis välkommen att 

ringa, 0705- 579 863 

Hoppas att vi hörs! 

mailto:joachim@fyrstadsel.se

