
 
 
 
SLL Energi & Infrastruktur är ett familjeägt bolag med säte i Trollhättan som projekterar, bygger och underhåller samhällskritisk 
infrastruktur inom anläggning, kraft och telekom. Vi är ca 45 anställda med verksamhet i hela Sverige i samarbete med utvalda 
underentreprenörer. 2018 hade SLL en omsättning på ca 110 miljoner SEK. Läs mer på www.sllab.se. 

 

För att kunna möta en ökad efterfrågan och för att stärka vår organisation söker vi: 

DISTRIBUTIONSELEKTRIKER 
 
Arbetsuppgifter 
Våra distributionselektriker arbetar främst på projekt inom lokalnät men det förekommer också projekt 
inom regionnät och ställverk. Uppgifter omfattar kabelförläggning, linjearbeten, skarvning, montage 
och underhåll inom spänningsområdet 0,4 kV-52 kV.  

Beroende på hur många års erfarenhet du har kan arbetsuppgifter även inkludera arbetsledning, 
kontakt med beställare, abonnenter, och myndigheter, projektekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
Din ambition sätter gränsen!  

Vi har ramavtal med flera energibolag t.ex. Vattenfall Eldistribution, EON Eldistribution samt 
Falbygdens Energi. Arbetet sker främst i Västra Götalands län och arbetstiden är förlagd på vardagar.  

 
Erfarenheter 
Vi söker dig med el-teknisk utbildning på minst gymnasienivå, KY-utbildning eller liknande. Vi ser helst 
att du har minst 3 års erfarenhet som distributionselektriker / linjemontör men nyexaminerade lärlingar 
är naturligtvis också välkomna att ansöka. 

B-körkort är ett krav och meriterande med BE-körkort. Giltiga behörighetsutbildningar som Säkerhet 
på väg, Heta arbeten, nedtagning nödställd i stolpe, EBR, ESA-14 m.m. är en fördel. Utvärderingen 
lägger stor vikt vid personlig inställning och engagemang snarare än bakgrund. Du kommer få 
kompletterande utbildningar av oss om så krävs. 

 
Egenskaper 
Vi är ett entreprenöriellt familjeföretag som konkurrerar med de stora aktörerna om de största 
kunderna. Vi söker därför dig som är driven och självständig person som kan och vill ta egna initiativ. 
Du ser fördelarna med att planera ditt arbete, tycker om problemlösning och är ansvarstagande.  
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter långsiktighet, 
självständighet, engagemang, laganda, lojalitet och pålitlighet.  
 
Bostadsorten är inte avgörande men av praktiska skäl är det en fördel att ha Trollhättan inom rimligt 
avstånd. 
 

Skicka in din ansökan på  
www.sllab.se/ansökan 


