
 
 

 
 
 

 

 

 
Erfaren serviceelektriker sökes! 
 
Skulle du vilja arbeta som serviceelektriker i en spännande och ständigt utvecklande bransch?  
Gillar du att möta nya människor och lösa problem?   
Vi utför alla typer elarbeten och ser alltid till kundens bästa där kvalité och ett härligt bemötande 
är viktigt för oss.  

 
Elteknik i Värnamo AB grundades 2002 och är väletablerat i Småland och GGVV-regionen och har 
idag 8 anställda.  
Vi arbetar med alla typer av elinstallationer och har sedan starten vänt oss till både kommun, 
företag och privatpersoner.   
Våra fokusområden är Entreprenad, Service och Ny teknik. Vi väljer teknik för framtiden och 
satsar mycket på miljövänliga val med fokus på energibesparing.   
Vår styrka är vår kompetenta personal som jobbar hårt för att nå kundens mål.  
 
I takt med företagets utveckling söker vi nu en självgående erfaren elektriker. 
Tidigare erfarenhet av service och försäljning är meriteterande. Som person är du engagerad och 
ambitiös och drivs av att ta företaget framåt i laganda och alltid göra det bästa för kunden.  
Du gillar att arbeta med människor och vara den ständiga problemlösaren. Du tycker om att 
arbeta självständigt såväl som i team, stora som små uppdrag.  
Tjänsten omfattar flera typer av elarbeten från mindre serviceuppdrag till mer utmanande 
arbeten i industri och processmiljöer.  
Vi vill gärna att du titta in på www.elteknik-vmo.se och www.elkedjan.se för att läsa mer om våra 
smarta koncept samt vart vi är på väg. 
 
B-körkort samt svenska i tal och skrift är ett krav.  
 
Vi erbjuder dig att vara med i ett väletablerat lokalt företag som är en del i Elkedjan. 
Elkedjan är idag 136 installationsföretag på 190 orter i Sverige. Vi satsar på utbildningar och 
tycker det är viktigt att man både som individ och medarbetare få växa och vidareutvecklas.  
 
Intresserad och vill veta mer om tjänsten? Kontakta Evelina Nilsson, 0370-310170 
 
Sista ansökningsdag:  
Tjänsten ska tillsättas snarast.  
Maila in din ansökan snarast till evelina.nilsson@elteknik-vmo.se 
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