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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 800.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ca 50 olika yrken, allt från ingenjörer, tekniker till  
kommunikatörer.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Ingenjörer och tekniker inom el, vatten och avlopp, 
fjärrvärme och stadsnät, byggprojektledare och fast-
ighetsförvaltare, fastighetsskötsel, reparatörer, kund-
servicemedarbetare, kommunikatör, digital media, IT 
systemtekniker och -förvaltare, miljö- och arbetsmiljö- 

samordnare, inköpare, inköpsassistenter, arbetslivs-
coacher, hamn- och stuveriarbete, utställnings- och 
konferensvärdar, förskollärare, experimentbyggare,  
utställningstekniker mm.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning inom teknik, hantverk, barn och 
fritid och hotell- och restaurang, universitets- och hög-
skoleutbildning inom teknik, bygg och fastighet, för-
skollärare och pedagoger, KY utbildning inom logistik.

KONTAKT
Telge AB växel 08-550 22 000, HR avdelningen

ADRESS

Telge AB
Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE

Besöksadress: Storgatan 42

Telefon: 08-550 22 000

Webbplats: www.telge.se

TELGE

Det som andra tar för givet är vår 
största uppgift: allt från fibernät, 
återvinning, hyreshus och el till 
riktigt gott vatten. Låter det som 
lugn och händelselös verksamhet? 
Knappast. Bakom kulisserna på de 
mest vardagliga samhällsfunktioner 
löser vi både praktiska och strate-
giska problem. Telge består av flera 
olika bolag med olika inriktningar – 
men alla med samma mission: 
Vi ska göra det enklare, bättre och 
roligare att bo, leva och verka i 
Södertälje. 

Vi levererar tjänster och produkter 
som gör nytta idag utan att belasta 
morgondagen. Hållbarhet på Telge 
handlar lika mycket om miljö som 

arbetsmiljö, socialt ansvar, ekonomi 
och verksamhetsutveckling.

Enkel. Personlig. Öppen. Modig.  
Våra kärnvärden, enkel, personlig, 
öppen och modig hjälper oss att väl-
ja rätt i vårt arbete. De är verktyg för 
hur vi är mot varandra, våra samar-
betspartners och mot våra kunder.

Hos oss är du viktig!
Våra medarbetare är vår viktigas-
te tillgång. Här kan du påverka på 
riktigt. Genom ett meningsfullt 
uppdrag, ansvar under frihet, an-
ställningsförmåner och med utveck-
lings- och karriärmöjligheter ger vi 
var och en av våra medarbetare rätt 
förutsättningar att göra ett bra  

arbete. Vi tillåter inte diskriminering 
i någon form. Du är välkommen hit 
för den du är. 

Här gör du skillnad.
Vi är Södertäljes femte största 
arbetsgivare. Telge är Södertälje 
kommuns bolagskoncern med verk-
samheter inom bostäder, fastigheter, 
nät, återvinning, el, hamnverksam-
het, bemanning, inköp och scien-
ce center. Här kan du jobba som 
ingenjör, ekonom, bostadsuthyrare, 
fastighetsskötare, experimentbyg-
gare, kundansvarig, hantverkare, 
inköpare, utställningsvärd, stuveri-
arbetare och renhållningsarbetare 
för att bara nämna några av alla de 
tjänster som finns hos oss. 

Telge - Bakom kulisserna på Södertälje


