Elektriker

– ett framtidsyrke
#skills4climate
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Vad gör en elektriker
egentligen?
Elektriker är ett framtidsyrke. Elektrifieringen och digitaliseringen i
samhället gör att efterfrågan på elektriker är stor.
Så, vad gör en elektriker egentligen? Det är ett yrke där du jobbar
med händerna, och är du intresserad av teknik och gillar att arbeta
självständigt passar det säkert dig – oavsett vem du är. Det spelar
ingen roll om du är tjej eller kille, ung eller vuxen, utåtriktad eller mer
introvert: inom elbranschen finns det möjligheter för alla.
El- och energiprogrammet är en yrkesutbildning som öppnar upp för
en stor bredd av yrken. Direkt efter gymnasiet finns det en hel rad olika
jobb att välja bland med stora möjligheter att utvecklas och pröva olika
yrkesroller under yrkeslivet. Du kan också välja att kompetensutveckla
dig genom att läsa vidare på YH heller Högskolan.
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Hanna jobbar som serviceelektriker och
pushar gärna för jobbet ”som har allt”

”Man utvecklas hela tiden
och har kul på vägen!”
Möt Hanna Hellgren, serviceelektriker hos Gullikssons El.
– Jag gillar teknik, gick El- och energiprogrammet och började
sedan som lärling och förstaårsmontör hos Gullikssons El.
Det jag trivs med allra mest i mitt nuvarande jobb som
serviceelektriker är variationen av arbetsuppgifter. Faktiskt
är ingen dag är den andra lik.
En stor fördel är att det finns bra möjligheter till karriärsutveckling och att specialisera sig inom intressanta och
aktuella teknikområden, till exempel fiber eller solceller.
För att vara motiverad är det också viktigt för mig att trivas
tillsammans med mina kollegor och att ha kul på jobbet, och
så har det varit sedan dag ett!
Om du också gillar teknik och vill jobba för en smartare
energianvändning – sök dig till min bransch; elbranschen!

På våra karriärssidor möter du
Hanna och några av hennes kollegor.
Scanna koden eller gå in på
https://www.gullikssonsel.se/jobba-hos-oss/

Elektriker bidrar till
klimatomställningen
Elektriker är samhällsviktiga både nu och i framtiden. Både nödvändigheter och bekvämligheter i samhället fungerar tack vare elteknik.
Elektriker är nödvändiga för klimatomställningen där behovet av
energieffektivisering och installation av ny smart teknik behövs.
Det är därför som elektriker har goda möjligheter på arbetsmarknaden och en stor bredd av yrkesvägar och möjligheter att välja bland
inom elteknikbranschen. Vi är säkra på att du kan hitta något som
passar just dig och du kommer samtidigt att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling!

Detta kunde varit
ditt budskap...
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Arbeta smart
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– för en mer hållbar värld
Som elektriker har du en har du en möjlighet att hjälpa till att göra
världen mer miljövänlig och klimatsmart.
Vi ställer oss bakom FN:s globala mål för en hållbar framtid, här kan
du läsa om hur vi bidrar till några av målen:
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

God utbildning

Vi ser till att det finns kvalitetssäkrade utbildningar som
leder till certifiering.
JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet

Vi arbetar för en jämställd bransch. Kompetensbehovet
i branschen är enormt och det finns plats för alla.
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Hållbar energi för alla

Utveckling av ny och hållbar energi är oerhört viktigt,
men energieffektivisering är också en stor fråga. Den
energi som redan finns behöver användas smartare och
mer effektivt.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Den svenska modellen ser till att elektriker blir certifierade och får arbeta enligt goda villkor hos företag som
kan stå för ekonomisk tillväxt.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi strävar alltid för att använda så hållbara material som
möjligt i våra installationer.

Hållbara städer och samhällen

Elektiker ser till att framtidens installationer är
moderna, energisnåla och hållbara. Det gynnar jorden,
samhället och bidrar till klimatomställningen.

5 kompetenser inom EL, Data/Tele
och Säkerhet under samma tak!

Läs mer om oss på www.eceab.se

Tema:
XXX

we make power possible

Anteckningar om temat:
xxx

”

För egen del så lär jag mig
mycket om branschen hela
tiden och det är kul då det
är ett väldigt utvecklande
jobb. Det utbyts mycket
erfarenhet då alla är väldigt
duktiga på sina områden.
Som entreprenadingenjör får
jag ta del av all erfarenhet då
jag är spindeln i nätet i alla
projekt, från dokumentation
och projektledning till besök
på site. Att både få sitta
inne på kontor och vara ute
på site är väldigt roligt och
givande. Personligen tycker
jag det är kul med utmaningar och att få vara en del av
den här mansdominerande
branschen.
Nicole

Vi är Craftor
Vi söker dig som vill vara en del av Sveriges ledande
entreprenadbolag och skapa framtidens elnät.
Craftor är en av Nordens ledande kraftentreprenörer och vi
bygger för dem som äger infrastruktur för överföring av elkraft.
Vi är en organisation med tydligt fokus på värderingar och
entreprenörsdriven kultur och hos oss är våra medarbetare
det viktigaste vi har. Vi ställer höga krav på oss själva för att bli
ledande och hos Craftor erbjuds du ett spännande arbete
med kompetenta och erfarna kollegor oavsett teknikområde.

w w w. c r af tor. s e

CR AF TO R AB I B erg kä llavä g en 34, 192 7 9 Sol l e nt una I Te l 0 8 -7 5 4 9 2 9 0 I E -ma i l hr @c r a f tor. se I w w w. c r a f tor. se

För att du ska utvecklas.

Vill du ha ett socialt och ansvarsfullt arbete
som känns meningsfullt? Där du kan göra
verklig nytta för andra människor och för
samhället i stort? Då är Assemblin och
installationsbranschen rätt för dig.

Assemblin är ett av Sveriges största företag i installationoch servicebranschen och vi finns även i Norge och Finland.
Frågor som arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är väldigt viktiga
för oss. Vi driver ett aktivt friskvårdsarbete och har en stark
säkerhetskultur. Naturligtvis råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

utmanande uppgift utvecklar mig inte bara kunskapsmässigt, utan även som individ. Just den personliga utvecklingen
tycker jag är väldigt kul, säger Thea.

Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas och vi satsar
mycket på utbildning av våra medarbetare. Du kan börja som
lärling, bli färdigutbildad elektriker och om du vill kan du gå
vidare till att jobba som projektledare, bland annat.

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av teknik. Jag ville
inte gå en teoretisk utbildning på gymnasiet, utan kände
att en praktisk skulle passa mig bättre. Och el-utbildningen
verkade spännande.

En av våra medarbetare som valt att vidareutbilda sig är
Thea Ljungberg Karlsson. Hon jobbar på Assemblins säkerhetsavdelning i Ljungby, och blev nyligen behörig ingenjör
för utrymningslarm med talat meddelande.
– Det bästa med jobbet är att hela tiden utvecklas som
person. Jag lär mig oftast något nytt varje dag. Att lösa en

Att Thea valde installationsbranschen har att göra med ett
tidigt intresse för teknik.

Vill du också spela i
vårt A-team? Skanna
QR-koden och ta reda
på mer.

Hur blir jag elektriker?
• Genom att gå el- och energiprogrammet på gymnasiet
eller...
• ...via Vux om du vill yrkesväxla längre fram i livet.

Exempel på yrkesroller:

Elteknik:

Automation:
• Automationselektriker inom
industri, fastighet eller process
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• Mekatroniker
• Styr- och reglertekniker
• Instrumenttekniker
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Exempel på vidareutbildningar:
• Högskoleingenjör i elektronik eller maskinteknik
• Nätverkssäkerhet
• Data- och systemvetenskap
• Energiingenjör – förnybar energi
• Civilingenjör – energisystem
• IT-infrastrukturspecialist
• Avioniktekniker
• Bredbandsprojektör
• Järnvägstekniker
• Elkraftsingenjör
• Automationstekniker
• Hydraulsystemtekniker
• Tekniker drift-kraft-värme

REFIS - Branschskolan för
VVS-montörer och Elektriker!
REFIS ägs av Installatörsföretagen och har en nära anknytning �ll både
El- och VVS-branschen. Utbildningen är kvalitetssäkrad och skolan är
branschcer�ﬁerad VVS College och ansluten �ll ETG College.

DIN KOMPLETTA
INSTALLATIONSPARTNER!
Läs mer om oss på www.spedab.se

www.reﬁs.se
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Om ECY

– Elbranschens centrala yrkesnämnd
Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) är ett samarbetsorgan mellan
Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).
ECY:s uppgift är att handlägga lärlings- och utbildningsfrågor.

Hanna jobbar som serviceelektriker och
pushar gärna för jobbet ”som har allt”

”Man utvecklas hela tiden
och har kul på vägen!”
– Jag gillar teknik, gick El- och energiprogrammet och började
sedan som lärling och förstaårsmontör hos Gullikssons El.
Det jag trivs med allra mest i mitt nuvarande jobb som
serviceelektriker är variationen av arbetsuppgifter. Faktiskt
är ingen dag är den andra lik.
En stor fördel är att det finns bra möjligheter till karriärsutveckling och att specialisera sig inom intressanta och
aktuella teknikområden, till exempel fiber eller solceller.
För att vara motiverad är det också viktigt för mig att trivas
tillsammans med mina kollegor och att ha kul på jobbet, och
så har det varit sedan dag ett!
Om du också gillar teknik och vill jobba för en smartare
energianvändning – sök dig till min bransch; elbranschen!

På våra karriärssidor möter du
Hanna och några av hennes kollegor.
Scanna koden eller gå in på
https://www.gullikssonsel.se/jobba-hos-oss/

info@ecy.com
ecy.com

• 21342 • www.jssverige.se

Möt Hanna Hellgren, serviceelektriker hos Gullikssons El.

