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Brittedal söker Distributionselektriker/Linjemontör 
 

Om Brittedal 
Brittedal är en andelsägd ekonomisk förening som bedriver elnätsverksamhet, kraftpro-
duktion och elhandel. Elnätet finns i två geografiska områden, Hanaskog med omnejd 
och mellan Hässleholm och Osby. Personalstyrkan är i dag 8 stycken som gemensamt tar 
ansvar för alla de arbetsuppgifter som ett nätbolag ställs inför. Nu finns behov av att utöka 
med ytterligare distributionselektriker/linjemontör. 
 
Är du den som vill vara med? Har du förmågan att arbeta fritt under ansvar med god 
samarbetsvilja i Brittedals team? Vill du ha ett omväxlande jobb där du säkrar elförsörj-
ningen åt Brittedals kunder? Då kan tjänsten vara något för dig. 

 
Om jobbet 
Det här är ett jobb för dig som gillar tekniska arbetsuppgifter i fält och som trivs med en 
arbetsmiljö utomhus. Du kommer att få jobba med alla de varierande arbetsuppgifter som 
finns på ett mindre elnätsföretag. Allt som innefattas från ett inkommande fack på ett 24 
kV:s ställverk fram till en kunds anslutningspunkt. Debiteringsmätning, kabelanvisning, 
underhåll, felavhjälpning, ny och ombyggnad av ett eldistributionsnät med både luftled-
nings och markkabelnät inom spänningsintervallet 0,4-24 kV. Du kommer att utgå från 
Brittedals etablering i Hästveda, beredskap ingår i tjänsten. 
 
Om dig 
I grunden har du en el-teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenheter. Vi 
söker dig som har erfarenhet av vad ett arbete som distributionselektriker/linjemontör 
innebär. Du har som lägst körkortsklass B och behärskar svenska i tal och skrift. Du är en 
initiativtagande person som tar stort ansvar när det gäller kvalité, framdrift och att säkert 
arbeta är för dig en självklarhet. Vi uppskattar om du har gått branschspecifika utbild-
ningar. 
För att trivas på Brittedal är det viktigt att du tycker om teamwork och att du kan axla 
både frihet och ansvar i en liten organisation som bygger på en stark ”Vi-känsla”. För 
Brittedals kunder ska du uppfattas som en god och serviceinriktad ”Brittedalare”, då det 
ingår mycket kundkontakter i jobbet. 
 
Mer information 
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Anders Viberg Vd, 0451-306 27 
anders.viberg@brittedal.se 
 
Facklig representant 
SEF, Sven-Erik Persson 0451-70 74 91, sven-erik.persson@brittedal.se 
 
Vi ser fram emot din ansökan om detta känns som ett jobb för dig. 
Ansökan med meritförteckning senast den 3 juni 2019. Eventuellt kommer ansökningsti-
den att justeras framåt. 
Ansökan mottages både som post eller e-mail, märkes ”Distributionselektriker”. 
 
kundservice@brittedal.se 
 
Brittedals Elnät Ekonomisk förening 
Östra Järnvägsgatan 15 
282 75 Hästveda 
 
  

 
 

mailto:anders.viberg@brittedal.se
mailto:sven-erik.persson@brittedal.se
mailto:kundservice@brittedal.se

