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YRKEN INOM FÖRETAGET
Hos oss kan du arbeta inom många olika områden.
Exempelvis vind- och vattenkraft, fjärrvärme, fibernät,
elnät, försäljning/marknadsföring/kommunikation,
kundservice, HR, IT, inköp, ekonomi och elhandel med
flera. Inom de olika områdena fi nns flera olika tjänster 
som t.ex. reparation och underhåll, projektplanering,
kommunikation i sociala medier, installationer och
underhåll av färrvärme och fibernät, bokföring- och
redovisning etc.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi har ett stort behov av rekryteringar inom ett fler- 
tal områden. Exempelvis elektriker och konstruktörer,
ingenjörer inom elkraft och energi, projektledare
och drifttekniker.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning med inriktning el, energi
eller teknik är en bra grund för att arbeta hos oss.
Du kan också läsa vidare på yrkeshögskola, gå en
högskoleutbildning eller ta ingenjörsexamen.

KONTAKT
rekrytering@skekraft.se, www.skekraft.se

ADRESS
Skellefteå Kraft AB
Kanalgatan 71
931 34 SKELLEFTEÅ

Telefon:  0910-77 25 50
E-post:  kundservice@skekraft.se

Webbplats: www.skekraft.se

SKELLEFTEÅ KRAFT
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SKELLEFTEÅ KRAFT

Ställ om energisystemet
och andra vuxna grejer.
Ställ om energisystemet
och andra vuxna grejer.

Vill du göra Sverige 100�% förnybart och tjäna pengar? Ja, det är
faktiskt exakt vad du får göra på Skellefteå Kraft. Vårt mål är att göra
Sveriges energisystem 100�% förnybart med spännande innovationer
och projekt. Vi har till exempel byggt ett solenergihus på en av
jordens mörkaste platser. Och Sveriges snabbaste elräserbil förstås.
Ett vanligt jobb med ett ovanligt viktigt mål, helt enkelt.


