
 

 

 
 

Varbergsortens Elkraft är verksamma inom elnät, elhandel och elproduktion. Vårt kontor finns i 

Veddige (2 mil nordost om Varberg och 4 mil söder om Kungsbacka). Vi omsätter 150 MSEK per år 

och är 27 anställda. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.vbgelkraft.se. 

Vår vision är att ha Sveriges nöjdaste el- och elnätskunder! 

 

Vi söker en Elingenjör 

 
Vi söker nu en Elingenjör för att förstärka vår elnätsavdelning. Är du kunnig inom elkraftteknik 

och elnät? Är du självgående, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ? Då är du den vi 

söker! 

 

Vårt distributionsområde är huvudsakligen på landsbygd och består av ett elnät som är 215 mil 

långt i spänningsintervallet 0,4–12 kV, med 750 nätstationer som försörjer våra 12 000 

elnätskunder. Vi har under många år jobbat intensivt med att gräva ned elnätet och det består nu 

till över 90 % av jordkabel. Vi har 4 egna mottagningsstationer med transformering 50 kV till  

10 kV från regionnätet. 

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Projektering och beredning  

• Drift av elnätet 

• Analys och planering 

• Dokumentation 

 

Vi tror att du: 

Trivs med att arbeta i ett mindre företag med en stor bredd och variation i dina arbetsuppgifter. 

Som person är du strukturerad, noggrann och har en positiv inställning. Vidare så är du 

samarbetsorienterad och prestigelös. 

 

Din bakgrund: 

• Utbildning inom Elteknik på högskolenivå, KY-utbildning eller liknande. 

• Erfarenhet av arbete med elnät eller elkraft på eldistributionsföretag eller industri. 

• Meriterande är kunskap inom ESA och EBR. 

• God vana att arbeta i datormiljö. Vi har dpPower projekterings- och kartsystem. 

• B-körkort erfordras. 

 

Kontaktperson vid frågor är Elnätschef, Torbjörn Nordgren på telefon 070- 684 07 66 eller e-post 

torbjorn@vbgelkraft.se.  

 

Välkommen med din ansökan, vi påbörjar anställningsprocessen löpande så tveka inte att söka 

redan idag! Sista ansökningsdag är 2021-12-12. Ansökan skickas med brev till Varbergsortens 

Elkraft, Syllingevägen 17, 432 67 Veddige eller med e-post till torbjorn@vbgelkraft.se. 

http://www.vbgelkraft.se/

