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ELKONSTRUKTÖRER SÖKES  
 
Eltech Automation är en helhetsleverantör av automationslösningar och 
kvalificerade tjänster åt industrin. Med spetskompetens och innovativt 
tänkande erbjuder vi tjänster inom hela utvecklingsprocessen från 
behovsanalys till leverans.  
 
Eltech Automation är i en expansiv period och efterfrågan på våra tjänster ökar kontinuerligt. De 
senaste årens satsning på våra automationslösningar har resulterat i ett samarbetsavtal med ABB 
Robotics och flera spännande robotprojekt. För att möta den ökade efterfrågan av 
robotapplikationer söker vi nu erfarna elkonstruktörer som vill arbeta med bland annat utveckling av 
robotceller och automatisering av produktion.  
 
Är du en engagerad och driven elkonstruktör med minst fem års erfarenhet så kan vi erbjuda dig en 
roll där du har stort inflytande över din egen tillvaro och arbetsuppgifter. Vi är ett företag med korta 
beslutsvägar och stora möjligheter för rätt person. Vi ser våra medarbetare som Eltech Automations 
största tillgång och värnar om allas trivsel samt vår starka företagskultur av teamkänsla och 
omtanke. Utöver allmän elkonstruktion kommer dina arbetsuppgifter bland annat att bestå av 
förstudier, riskanalyser, dimensionering, säkerhetsdesign, framtagning av elscheman och övrig 
teknisk dokumentation. Arbetet kommer oftast utföras i projektform och kan innebära 
konsultuppdrag hos våra kunder.  
 
Sökande ska ha relevant utbildning inom el och/eller automation.  
 
Vi söker erfarna elkonstruktörer med minst 5 års relevant erfarenhet. 
 
Erfarenhet av Eplan är meriterande. 
 
Som person är du driven och har lätt för att kommunicera med din omgivning. Du är kreativ, positiv 
och gillar utmaningar. Du är självgående, har lätt att ta till dig nya uppgifter och trivs i en flexibel 
omgivning som kan innebära tvära kast. I Svenska och Engelska uttrycker du dig obehindrat i både 
tal och skrift.  
 
 
Tjänsterna kommer att tillsättas löpande så ansök redan idag!  
 
 
Frågor om tjänsten besvaras av: 
 
Robert Gustafsson  
Manager Electrical Engineering  
Tel.nr 0703 – 13 10 15  
robert.gustafsson@eltechautomation.se  
 
Ansökan skickas till hr@eltechautomation.se och märks med ”Elkonstruktör”. 
 


