
 

 
 
Netab Entreprenad söker Elektriker! 
 
 
Just nu söker vi Elektriker till vår Entreprenadavdelning, både Entreprenadmontörer och Ledande 
montör. Är du en fullbetald installatör som gillar att jobba i team och samverka med andra för att 
nå uppsatta mål? Eller är du rentav en ledartyp som trivs med ansvar och kundkontakter och 
dessutom gillar att leda andra i projekt? Då kanske Du är någon av våra nya medarbetare! 
 
 
Om företaget 
NETAB Gruppen AB är en etablerad elfirma som startade sin verksamhet i början av nittiotalet. Vi utför alla 
typer av uppdrag inom installationsområdet och vår verksamhet bedrivs genom tre olika avdelningar, 
Entreprenad, El-Service och Tele/Data. Vi sitter i fina lokaler i Tullinge och jobbar på uppdrag i hela Stor-
Stockholm och Södermanland. Våra kunder är främst företag, kommuner och organisationer. Vi bedriver ett 
aktivt KMA-arbetet, är ISO-certifierade i såväl Kvalitet, Miljö som Arbetsmiljö samt är medlemmar i 
Installatörsföretagen. 
 
Netab Entreprenad söker nu nya medarbetare som vill vara med på avdelningens resa framåt. Våra uppdrag är 
bl.a. om- och nybyggnationer av skolor, förskolor, industrilokaler och kontor. Ett jobb hos oss erbjuder dig 
möjligheten att utveckla din kompetens samtidigt som du får visa dina tekniska kunskaper i ett team med 
mycket god sammanhållning. Du erbjuds löpande kompetensutveckling genom ett individanpassat 
utbildningsprogram samt ett väl tilltaget friskvårdbidrag. Firmatelefon är en självklarhet och om behov finns 
erbjuds du även en modern förmånsbil (miljöbil). 
 
 
Arbetsuppgifter 
Som Entreprenadmontör jobbar du i projektform under ledning av Ledande montör. Du utför installationer 
både ensam och i team i enlighet med tillhandahållna beskrivningar, ritningar och anvisningar enligt gällande 
föreskrifter. Du utför egenkontroller och genomför föreskrivna avprovningar/funktionstester. I rollen ingår att 
planera sitt arbete tillsammans med Ledande montör och meddela densamma vilka inköp osv som behöver 
göras. Du ansvarar för eget arbetsställe (säkerhet och städning m.m.) och samverkar med såväl kollegor som 
andra yrkesgrupper på arbetsplatsen. Vid ledande montörs frånvaro kan det bli aktuellt att företräda 
densamma. Har du kompetens inom andra områden än El, t.ex. Tele/Data, Brand, Säkerhet m.m. finns goda 
möjligheter för dig att ta ansvar för och utvecklas inom även dessa områden. Tidrapportering och 
avrapportering sker i elektroniskt arbetsordersystem. 
 
 
Som Ledande montör hos oss arbetar du självständigt som montör liksom som Ledande montör för arbetslag på 
ett eller flera av Netabs entreprenadprojekt (antal beror på projektens storlek). Du ansvarar för att lagets 
installationer utförs i enlighet med tillhandahållna beskrivningar, ritningar och anvisningar. Du är med och 
förhandlar fram etableringsavtal för respektive projekt och hanterar inköp av löpande material enligt anvisning 
från Projektledare. Ledande montör representerar också företaget på UE- och/eller BAS-möten (dock ej 
ekonomiska beslut), du arbetar löpande med underlag för relationshandlingar, sköter ÄTA-hantering samt 
ansvarar för att dagbok förs korrekt på arbetsplatsen. Arbetet utförs alltid med säkerhet och kvalitet i fokus 
enligt gällande föreskrifter och lagkrav. 
 
I rollen ingår att utöva tillsyn över i arbetslaget ingående montörers arbetstid och uppförande. Det gäller såväl 
anställda som inhyrd personal. Du har Kontrollansvar (skyddsronder, egenkontroller, föreskrivna provningar 
etc.) samt Elsäkerhetsansvar på arbetsplatsen. Du arbetar i ett elektroniskt arbetsordersystem där du skapar 
ordrar, bjuder in montörer, dokumenterar arbetet, utför kontroller samt godkänner montörernas tider m.m. 
Dessutom har Ledande montör ett samordningsansvar för att säkerställa kvalitet och god arbetsmiljö för såväl 
egen personal, inhyrda samt andra yrkesgrupper i projekten. 

http://www.netab.se/exempelsida-2/verksamhetsomraden/teledata/


 

 
 
 
Vem söker vi? 
Vi tror att du som söker tjänsten som Entreprenadmontör är en fullbetald Elektriker som tycker om att jobba i 
team på större arbetsplatser och byggen. Som person är du glad, social och engagerad, du har lätt för att 
samarbeta och bidrar gärna till ett positivt arbetsklimat. Du uppskattar en roll där du får ta eget ansvar och du 
slutför alltid det du påbörjat. Att jobba med hög kvalitet i dina installationer och bidra till god och säker 
arbetsmiljö är självklart för dig. 
 
Är du mer sugen på rollen som Ledande montör är du, förutom ovanstående, en Elinstallatör med stor 
erfarenhet som tycker om att leda andra och samarbeta i projekt för att nå goda resultat och lämna en nöjd 
beställare. Du trivs med kundkontakt och uppskattar en roll där du får ta stort ansvar i det dagliga arbetet, 
både för dig själv och andra, och det är naturligt för dig att planera och driva arbete framåt. Rollen ställer krav 
på såväl din tekniska- som kommunikativa förmåga och goda ledaregenskaper är en förutsättning. Du har ett 
stort tekniskt intresse och tycker om att hålla dig uppdaterad om det senaste inom ditt område. Att agera 
problemlösare ser du som motiverande och du trivs med kontakter över hela Entreprenadområdet. Du är 
ordningsam och arbetar med frihet under ansvar. Att slutföra det du påbörjat och inte vara nöjd förrän kunden 
är det är självklart för dig. 
 
Vi ser mer än gärna kvinnliga sökanden och vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i dessa 
rekryteringar! 
 
 
Kvalifikationer 
• Du har ECY-certifikat och minst 3 års erfarenhet från självständigt arbete med elinstallationer, gärna inom 
Entreprenadprojekt.  
• Elsäkerhetsutbildning 
• Du är tekniskt intresserad och trivs i rollen som hantverkare 
• Du har god datavana 
• Du har B-körkort  
• Du talar och skriver svenska obehindrat 
• Genomförda kurser i Heta Arbeten, Liftkurs, Ställningskurs och HLR är meriterande 
 
 
• Som Ledande montör ser vi gärna 8 års erfarenhet samt att du har arbetat i ledande roll i minst 3 år 
• Du har goda ledaregenskaper, gärna från roll som Ledande montör 
• Genomförd kurs ”Ledande montör steg 1-2” är starkt meriterande 
• Erfarenhet av ISO-arbete/certifiering inom kvalitet-, miljö och arbetsmiljö är meriterande 
• Genomförda kurser i Bas P och U samt ELBAM är meriterande 
 
 
 
Övrigt 
Tillträde:   Snarast, efter överenskommelse 
Anställning:   Tillsvidare 
Arbetstid:   Heltid, mån-fre, 07-16 
Lön:  Fast lön  
    
 
Låter det här som något för dig?  
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida www.netab.se/om-oss/lediga-tjanster 
Vid frågor är du välkommen att kontakta Personalansvarig Anna Georgsson, 08-410 712 07. 
 
Vi ser fram emot Din ansökan! 
 

http://www.netab.se/om-oss/lediga-tjanster

