
 
 

 

Olofströms Kraft söker Anslutningsingenjör 

Vi förstärker nu vår verksamhet och söker dig som vill vara med att underhålla och bygga 

framtidens elnät. Är du ansvarstagande, har intresse för drift- och underhållsfrågor och trivs 

med ett fritt och omväxlande arbete, då är detta jobbet perfekt för dig! 

 

 

Om arbetsplatsen 

Olofströms Kraft är ett bolag inom kommunkoncernen med följande affärsområde: Elservice, 

Energiproduktion, Bredband, Park & Miljö, Miljö & Vatten samt Administration/Marknad.  

På Olofströms Kraft arbetar vi efter vår vision och våra övergripande mål:  

Vi vill förgrena livskvalitet och skapa förutsättningar för ett växande samhälle.  

Vi arbetar med säker elförsörjning, bredbandsutbyggnad och hållbar energiproduktion. 

Nyckelbegrepp inom företaget är: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.  

 

 

Om tjänsten 

Som anslutningsingenjör ansvarar du för anslutningsärenden genom hela processen från 

kundförfrågan till avslut. De är ett ansvarsfullt arbete med intressanta och varierande 

arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår b.la. att ta fram pris och offerera, teknisk 

dimensionera anslutningen samt beställa fältutförande från våra montörer. Slutligen kommer 

du följa upp slutfört arbete med avseende kostnad och dokumentation. Arbetet kräver att du 

har förmågan att arbeta självständigt utan daglig styrning men även att du är prestigelös och 

ödmjuk i dina många kontakter med kollegor, kommuninvånare och leverantörer. I jobbet 

ingår även drift och underhåll av belysning i Olofströms kommun. Ett arbete som sker i nära 

samarbete med belysningsförvaltaren Olofströms kommun. 

Beredskap kommer att ingå i tjänsten. 

 

 

Vem söker vi? 

Som person är du analytiskt lagd och har ett tekniskt intresse. Du trivs i en miljö med högt 

tempo och där kunden är i fokus. Du har ett stort intresse för att hjälpa andra och är med 

fördel en lösningsorienterad person. Du har lätt att anpassa dig och kan behålla lugnet även i 

mer pressade situationer. Då arbetet innebär mycket kontakter krävs det en god social 

förmåga. Du har även en god förmåga att planera och prioritera ditt jobb på ett effektivt sätt. 

 

 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har teknisk utbildning eller likvärdig kompetens med inriktning mot el och 

belysning. Det är meriterande att ha erfarenhet av beställning och offentlig upphandling, 

erfarenhet av relevanta regelverk för belysning och el, erfarenhet av GIS samt kunskap inom 

entreprenadjuridik. Det är även meriterande att ha erfarenhet av EBR och arbete efter ESA. 

Vi ser gärna att du har jobbat några år inom yrket och att du har haft motsvarande 

arbetsuppgifter och erfarenhet av kundkontakter.  

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav. 



 
 

 

Anställningens omfattning  

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

 

 

Ansökan 
Ansök senast: 2020-01-17 till kund@okab.net  
Ange löneanspråk i ansökan. 
Urval och intervjuer sker löpande. 
 

 

Övrigt  

Olofströms Kraft tillämpar drogtest och läkarundersökning innan beslut om nyanställning.  

 

 

Kontaktperson  

Björn Bergstrand  

Telefon: 0454 – 980 28 

bjorn.bergstrand@okab.net 

 

 

 

Varmt välkommen med din ansökan!  
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