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Utech AB
–vi skapar framtidens fibernät

En totalentreprenör som gör
rätt för sig
2009 gick fyra mindre tele- och fiberentreprenörer ihop för att starta Utech AB – en totalentreprenad med kapacitet att leverera helhetslösningar vad gäller installation och kontinuerlig underhållning av fiberkanalisation.
Trots att vi idag vuxit till en aktör som erbjuder tjänster under samtliga steg av fiberinstallering fortsätter vi leva efter vår värdegrund – att göra rätt för oss. För oss innebär detta att sätta kundens behov i första rum och alltid hålla den tidsplan vi utlovat
samtidigt som vi hela tiden ser på nya möjligheter att förbättra framtidens fiberlösningar.
Denna kombination utgör vår största styrka – flexibiliteten. Vi har utbildning, kompetens och erfarenhet att ta oss an alla sorters projekt – såväl i mark och luft.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

En utvecklande arbetsplats
För att vara ledande inom utvecklingen av fibernätet krävs det att vi också är en utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. För att säkerställa detta ser vi till att hålla oss à jour med de senaste utbildningarna. Flera av våra medarbetare är även
certifierade. Vi sätter också ett värde i att våra medarbetare kan utföra flera typer av tjänster. Därför får man som anställd på
Utech lära sig allt arbete inom tele- och sambyggnadsstolpar till att utföra olika typer av installationer.
Vi tror på att jobba som ett lag och på att en god gruppsämja och en trivsam arbetsplats är sista pusselbiten för att säkerställa att vårt arbete alltid utförs med hög kvalitet. Vi tror också att det är därför så många av våra medarbetare varit hos oss
länge, samtidigt som vi fortsatt växa i medarbetarstyrka.
Vi söker hela tiden efter vetgiriga, intresserade och skickliga hantverkare – oavsett om du är nyutexaminerad eller har lång
yrkeserfarenhet. Vill du jobba på en framåtsträvande och utvecklande arbetsplats tycker vi att du ska skicka in din ansökan
direkt.

Electel AB

electelfiber@gmail.com

Vi hjälper Utech med projektering & dokumentering
av fibernätet. Både marknät & luftnät.

Utech är med hela vägen
Vi erbjuder samtliga tjänster beträffande fiberinstallationer. Genom vårt bolag Utech Entreprenad AB kan vi nu också erbjuda
såväl maskiinschakt som asfaltering. Vi projekterar och ritar stamnät, besiktigar befintliga nät, bygger luftburet nät i telestolpar och i högspänningsstolpar. Kort sagt allt från installation, underhåll och reparation. På så vis kan ni alltid räkna med att vi
levererar kostnadseffektiva helhetslösningar oavsett era önskemål och behov.

”Din fiberinstallatör
från start till mål”

Optimera drift, kvalitet och dokumentation
Med Microbizz mobil ärendehantering får du möjlighet att optimera er drift och underhåll i realtid med ett
kraftfullt mobilt stöd för medarbetare samt en kundportal som stärker dialogen med kunder och leverantörer.
Läs mer på microbizz.se eller kontakta oss på info@brightify.se eller 070-833 62 04.

Microbizz används inom flera branscher och detta är ett exempel på några av våra kunder

Tillsammans skapar vi
framtidens fibernät
Även om vi är ett jordnära bolag som sätter stort värde i att ha en pågående dialog med våra uppdragsgivare från start till
mål vill vi också vara en del i att driva fiberutvecklingen framåt. Förutom fibernätets prestanda tar vi hänsyn till den miljöoch kostnadseffektiva aspekten.
Detta kräver samarbete med andra aktörer på marknaden och idag arbetar Utech tillsammans med bland andra Telge Nät,
Skärgårdsnät och Sollentuna Energi. Vi har även varit involverade i Skanovas utrullning av fibernät i Stockholm.
Bortsett från erfarenhet och bred kompetens är det genom samarbete och delade insikter i de senaste tekniska utvecklingarna som vi kan ta ett totalansvar inom områdes- och villanät. Det är totalansvaret som i slutändan gör det möjligt för oss att
vara en pålitlig aktör i formandet av morgondagens fibernät.
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Gör som Utech, spara tid genom att
anlita Com7 som helhetsleverantör för
telefoni, IT och dokumenthantering.
www.com7.se

Materialleverantör till Utech • www.infralogic.se

