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Techinova AB är verksamma inom energisektorn och utvecklar och säljer produkter och 
tjänster som skräddarsys till ett helhetskoncept för eldistributörer. Vi är ett litet bolag men 
befinner oss nu i en spännande och expansiv fas. Vi har vårt huvudkontor i Karlskrona samt 
ett lokalkontor i Stockholm. Du kommer att utgå från någon av dessa orter beroende på var 
du är bosatt. Vi söker nu en servicetekniker inom elkraft med starkt intresse för teknik, som 
dessutom gillar att resa mycket och spendera tid på fältet. Vi hoppas att du är den vi söker!  

Servicetekniker, elkraft 
 

Om jobbet 
Är du en flexibel lagspelare med starkt intresse för eldistribution? Vill du jobba i en liten, snabbväxande organisation där 
din kunskap och erfarenhet får stor betydelse? Då har vi jobbet för dig! 

Du får möjlighet att utvecklas i en spännande bransch i kraftig förändring och på framfart. På Techinova är ett vi ett 
innovativt gäng med ett genuint intresse för teknik. Våra kunder återfinns bland eldistributörer och entreprenadbolag och 
våra uppdrag omfattar ofta samtliga projektfaser, från idé och förstudie till drifttagning och support.  

I rollen ingår arbetsuppgifter såsom installation och driftsättning, teknisk dokumentation samt service och support. Du kan 
även tidvis få hjälpa till i vår produktion. 

Du agerar även som tekniskt säljstöd vid komplexa systeminförsäljningar. 

Då våra kunder finns över hela Sverige så kräver tjänsten flertalet resdagar per månad. 

Vem är du? 
Du har en ingenjörsutbildning på gymnasie-, högskole- eller universitetsnivå och gärna minst tre års relevant 
arbetslivserfarenhet. Har du bakgrund inom elkraft eller som elmontör är det meriterande. Då du på Techinova kommer att 
ha mycket kontakt både med kunder och kollegor är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska och gärna på 
engelska både i tal och skrift. Du är initiativrik, lösningsorienterad och ansvarstagande. Vi värdesätter även ett gott 
affärsmässigt förhållningssätt. 

Du har erfarenhet samt goda kunskaper i något/några av följande områden: 

▪ Installation och driftsättning 
▪ Radiokommunikation 
▪ Dimensionera system och komponenter 
▪ Provning 
▪ Reläskyddssystem 
▪ Kraftautomation 
▪ El-konstruktion 

 
Du innehar körkort (B). 

Vi erbjuder 
Vi söker dig som vill vara en del av Techinovas tillväxtresa. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att lösa problem? Då 
kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en rolig arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt.  
 
Skicka in din ansökan redan i dag då vi behandlar ansökningarna löpande. 

Kontaktuppgifter för frågor och ansökan: 
VD, Marianne Ivarsson, Tfn; 0700-00 90 32, E-post: marianne.ivarsson@techinova.net 

mailto:marianne.ivarsson@techinova.net

	Servicetekniker, elkraft
	Om jobbet
	Vem är du?
	Vi erbjuder
	Kontaktuppgifter för frågor och ansökan:

