
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Eksjö Elnät AB 

söker 

elnätsmontörer 

 
 
Då nuvarande drift- och underhållsavtal går ut sista maj 2022 har styrelsen för Eksjö Elnät AB tagit 

beslut om att utöka sin organisation med egen personal för att utföra elnätsverksamhetens uppgifter 
i egen regi från och med 1 juni 2022 där vi hoppas att du är vår nya medarbetare. 

 
 
Vi söker elnätsmontörer som trivs med att arbeta självständigt i en verksamhetsnära roll. Eksjö 
Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra nättjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Bolaget 

står inför ett expansivt skede där syftet är att öka förnyelsen av våra elanläggningar, öka kapaciteten 
och tillförlitligheten. 
 
 
Arbetsuppgifter 
Huvudsakliga arbetsuppgifter är ny- och ombyggnad av våra ledningsnät samt tillhörande 
anläggningar. Du kommer även att utföra service, underhåll och felavhjälpning på vårt elnät/gatljus. 

Du kommer att arbeta både självständigt och i arbetslag. 
 
 
Kvalifikationer  
Erfarenhet som Installationselektriker eller Linjemontör och har en el-utbildning på gymnasienivå 
eller likvärdiga erfarenheter. Du ska ha god planerings- och prioriteringsförmåga, vara flexibel vid 
förändringar i projekt och verksamhet, serviceinriktad, självgående genom att ta ansvar för din 

uppgift, ha god samarbetsförmåga både genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter samt 
vara strukturerad. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper.  
 
Språk: Svenska  
Körkort: B 
 

 
Anställning 
Heltid. Tillsvidareanställning. Månadslön enligt avtal samt jour- och övertidsersättning. För tjänsten 
krävs av företagsläkaren godkänt läkarintyg. 

 
 
Övrigt 

Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.  
Information om hur vi hanterar personuppgifter vid rekrytering finns att läsa på vår hemsida 
www.eksjoenergi.se (Om Eksjö Energi, GDPR). 
 
 
Upplysningar om tjänsten 
Henrik Ekman, elnätschef  henrik.ekman@eksjoenergi.se 0381-19 20 11 

John Peterson, vd  john.peterson@eksjoenergi.se 0381-19 20 01 
 
 
Fackliga representanter   
Christina Martinsson  christina.martinsson@eksjoenergi.se 0381-19 20 22 
Jonas Andersson, Sveriges Ingenjörer jonas.andersson@eksjoenergise 0381-19 20 34 

 
Ansökan 

Ansökan, meritförteckning, betyg, referenser och de handlingar du önskar åberopa ska vara inkomna 
senast 2021-04-25 till henrik.ekman@eksjoenergi.se    
alt. Eksjö Energi AB, 575 80 EKSJÖ, märkt ”Elnätsmontör”. 
 
Vi tackar vänligt och bestämt nej till annons- och rekryteringsförsäljare i denna rekrytering. 

Organisation 
Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver produktion och 
distribution av fjärrvärme, ansvarar för Eksjö kommuns renhållningsverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet, 
parkenheten samt skötsel och underhåll av det kommunala gatunätet. Bolaget har två dotterbolag, Eksjö Elnät AB 
och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet, elförsäljning samt data- och 
telekommunikation. Eksjö Energi AB är ett samhällsnyttigt företag som arbetar för våra kunders och miljöns bästa 
med en långsiktig investeringshorisont. Vår vision är att genom kompetens, inspirerade medarbetare och ständiga 
förbättringar styra verksamheten mot en långsiktigt hållbar utveckling. Koncernen har 85 anställda och en 
omsättning på 275 miljoner kronor.  
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