
Olofströms Kraft söker servicetekniker inom koax- och fibernät 
Söker du en tjänst där du får en omväxlande arbetsdag och mycket externa och interna 
kontakter? Brinner du för teknik och har tidigare erfarenhet av arbete med Koax-, fibernät 
och nätverksutrustning?  Då har vi tjänsten för dig! 

Om arbetsplatsen 
Olofströms Kraft är ett bolag inom kommunkoncernen med följande affärsområde: Elservice, 
Energiproduktion, Bredband, Park & Miljö och Miljö & Vatten. 
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. 

Om tjänsten 
Som servicetekniker hos Olofströms Kraft kommer du främst arbeta på vårt fiber- och 
koaxnät. Du kommer vara del av ett team som ansvarar för nyinstallation, drift och underhåll. 
I det dagliga arbetet sker kontakt med kunder, projektledare och övriga kollegor. Andra 
arbetsuppgifter kan vara felsökning, planering, dokumentation och ärendehantering. Det kan 
även förekomma visst arbete på vårt elnät. På sikt kommer beredskap ingå i tjänsten. 

Vem söker vi? 
Vi söker dig med utbildning inom teknik och/eller el, som har en god teknisk förståelse. Vi ser 
gärna att du har erfarenhet av fiber- och koaxnät, samt arbete med nätverksutrustning. Då 
arbetet innebär daglig kontakt med såväl kollegor som kunder, ställer vi höga krav på din 
sociala och kommunikativa förmåga. Du är lösningsorienterad och har vilja att utvecklas 
inom teknikområdet och tillsammans i arbetsgruppen. Som servicetekniker har du förmågan 
att vara flexibel och ta dig an ditt arbete systematiskt och med noggrannhet. B-körkort är ett 
krav. 

Anställningens omfattning 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Ansök senast: 2020-03-02 till kund@okab.net 
Ange löneanspråk i ansökan. 
Urval och intervjuer sker löpande. 

Kontaktperson  
Bo Undemar 
Telefon: 0454 - 980 61 
bo.undemar@okab.net 

Övrigt 
Olofströms Kraft tillämpar drogtest och läkarundersökning innan beslut om nyanställning. 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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