
Selga är en rikstäckande distributör av elartiklar och 
tjänster. På 33 platser finns vi under namnet Selga 
och på fem respektive två platser under namnen Meab 
och Jme. Vi är 400 anställda och omsatte 2018 cirka  
2,5 miljarder SEK.

DEN LOKALA ENTREPRENÖREN
Vi tillhandahåller ett heltäckande utbud av artiklar, system 
och tjänster, och har ett lokalt engagemang som innebär att 
vi bland annat har ett kundanpassat sortiment lagerlagt i våra 
butiker. Våra kunder är elinstallationsföretag, stat och kom-
mun, el- och energiverk, industriföretag och offentligt ägda 
verksamheter. Som anställd på Selga, Jme eller Meab får du 
möjlighet att arbeta med engagerade kollegor och möjlighet 
att utvecklas inom företaget, vi tycker att vi kombinerar det 

lilla företagets gemenskap med det stora företagets resurser.
Selga, Jme och Meab är sedan 1996 helägda av den världs-
ledande franska elgrossistkoncernen Rexel med huvudsäte 
i Paris.

I DEN STORA KONCERNEN
Rexel är en global ledare inom distribution av elartiklar 
och tjänster som tjänar i huvudsak tre slutmarknader; den 
kommersiella, industriella samt bostäder. Koncernen har 
verksamhet i 26 länder med  2 100 lager- och försäljnings-
platser och fler än 27 000 medarbetare. Försäljningen upp-
gick år 2018 till 13 miljarder euro. 

Mer information om Rexel hittar du på www.rexel.com

RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 400 anställda på 33 platser i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ute-, Inne och butikssäljare, inköpare, produktansva-
riga, ekonomer och lagerarbetare.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning inom el, teknik, industri eller 
tele. Högskoleutbildningar inom ekonomi eller teknik.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Hos oss finns möjlighet att arbeta med vår grossist-
verksamhet på olika orter där vi har butiker.  Vi ser 
gärna att man utvecklas inom företaget och erbjuder 
olika interna utbildningar.

KONTAKT
Emelie Bjurenfors
Tel: 08-556 213 23
emelie.bjurenfors@rexel.se

ADRESS

Selga
Box 103
Prästgårdsgränd 4
125 23 ÄLVSJÖ

Telefon: 08-556 21 300
E-post: HR@rexel.se

Webbplats: www.selga.se
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