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Stolt över att vara en del av

Hitachi Energy
”Arbetet jag gör inom Hitachi 
Energy inspirerar mig”, säger 
Sophie Fryland.

”Jag kan vakna upp varje dag 
och, tillsammans med engagerade 
och kompetenta team, arbeta med 
spjutspetsteknik och komplexa 
utmaningar.”

”I våra team fi nns en väldigt stark 
känsla av kamratskap. Vi hjälper 

ANTAL ANSTÄLLDA
Hitachi Energy har omkring 38 000 medarbetare 
i 90 länder, varav 4 400 i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Konstruktörer, programmerare, projektledare, säljare, 
servicetekniker, produktionstekniker och verkstads-
personal är några exempel på yrkeskategorier som fi nns.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Hitachi Energy har ständigt behov av kvalifi cerade 
medarbetare inom forskning, utveckling, marknad, 
försäljning, produktion, samt inom våra serviceenheter.

UTBILDNINGSVÄGAR
• Civil- och högskoleingenjörsutbildningar inom 
 främst maskinteknik, industriell ekonomi, data  
 teknik, teknisk fysik, elektroteknik eller varianter 
 av dessa.
•  Civilekonomutbildningar med inriktning mot redo-
 visning och ekonomistyrning.
•  Industriutbildning med inriktning mot elteknik 
 och montage.
•  Kvalifi cerade yrkesutbildningar med inriktning 
 mot teknik, produktion och sälj.

ADRESS
Hitachi Energy

Telefon: 010-738 00 00
E-post: contact-us@hitachienergy.com

Webbplats: www.hitachienergy.com/se/sv

HITACHI ENERGY

”Jag jobbar med den dolda infrastrukturen 
som gör att energi kan förfl yttas dit den behövs: 
så lampan lyser i operationssalen, läxan kan läsas 
efter skymning och bilen kan laddas längs vägen. 
Det vi gör bidrar till en hållbar energiomställning 
– både i Sverige och globalt.”

varandra och gör allt vi kan för att 
leverera system och lösningar som 
vi med stolthet kan lämna över till 
våra kunder, vilket vi för övrigt ser 
som långsiktiga partners.”

”HVDC-system (högspänd likström) 
integrerar stora mängder ren havs-
baserad vindkraft och vattenkraft 
i elnätet. Det gör det möjligt att 
överföra kraft på långa avstånd 
och med låga förluster.”

”Elens kvalitet blir dessutom för-
bättrad och kan spara miljoner 
ton CO2 varje år.”

”I mitt jobb bidrar jag till en hållbar 
energiframtid för alla – det är en 
resa fylld med möjligheter som jag 
är stolt över och taggad inför.”
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HITACHI ENERGY

ANTAL ANSTÄLLDA 
Hitachi Energy har omkring 38 000 medarbetare
i 90 länder, varav 4 400 i Sverige.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Konstruktörer, programmerare, projektledare, säljare,
servicetekniker, produktionstekniker och verkstads- 
personal är några exempel på yrkeskategorier som finns.

FRAMTIDA JOBBMÖJLIGHETER 
Hitachi Energy har ständigt behov av kvalificerade
medarbetare inom forskning, utveckling, marknad,
försäljning, produktion, samt inom våra serviceenheter.

UTBILDNINGSVÄGAR
• Civil- och högskoleingenjörsutbildningar inom   
 främst maskinteknik, industriell ekonomi, data  
 teknik, teknisk fysik, elektroteknik eller varianter  
 av dessa.
• Civilekonomutbildningar med inriktning mot  
 redovisning och ekonomistyrning.
• Industriutbildning med inriktning mot elteknik  
 och montage.
• Kvalificerade yrkesutbildningar med inriktning  
 mot teknik, produktion och sälj.

ADRESS
Hitachi Energy

Telefon:  010-738 00 00
E-post:  contact-us@hitachienergy.com

Webbplats:  www.hitachienergy.com/se/sv


