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Vi söker fler Elektriker, är du en av dem? 

Om oss  
Annebergs EL grundades 1978 och är ett välrenommerat bolag med över 40 år i branschen.  
Vi har vårt säte i Hökerum, mellan Ulricehamn och Borås, där vi har vårt kontor samt vårt eget lager.  
Som delägare i Elkedjan har vi tillgång till det bästa sortimentet och konkurrenskraftiga avtal. Detta gör oss till 
det lilla bolaget med de stora musklerna. 
 
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter, marknadsmässig ersättning och en stark gemenskap. 
Om du dessutom uppskattar att arbeta i ett bolag som kännetecknas av kvalité, entreprenörskap och ansvar 
där vi sätter prestige i att vara bäst på det vi väljer att ta oss för så kommer du att trivas hos oss.  
 
Vem är du? 
Vi söker dig som har en fullgod elutbildning och som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss.  
 
För att trivas i rollen ser vi att du har avslutad utbildning. Erfarenhet inom yrket är ett plus men inte ett krav.  
 
Som person är du noggrann, serviceinriktad, positiv och drivs av att skapa nöjda kunder och kvalitativa 
installationer. Du har en bra samarbetsförmåga samtidigt som du är van vid att ta självständiga beslut när 
situationen kräver det. 
 
B-körkort är ett krav. 
 
Om tjänsterna 
Som Elektriker hos oss får du arbeta med olika typer av elarbeten inom exempelvis: Nyinstallation, Industri, 
Service, Solcellsanläggningar samt installation av Laddboxar 
Rätt person kommer få frihet under ansvar och kommer att leda och utföra det dagliga arbetet i samråd.  
Vi har ett tätt samarbete inom företaget där du kommer ha daglig kontakt med dina kollegor.  
 
Välkommen med din ansökan redan idag! 
Vi gör löpande urval och intervjuer så tveka inte på att skicka din ansöka redan idag om du är intresserad.  
Tjänsten kommer tillsättas enligt överenskommelse. 
 
Ansökan mailas till info@annebergsel.se 
 
Vid frågor  
Har du fler frågor eller funderingar? 
Kontakta, Pierre Larsson 070-874 63 18 eller Jimmy Ottosson 070-874 63 48 
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