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ANTAL ANSTÄLLDA
ca. 200

YRKEN INOM FÖRETAGET
Distributionselektriker, Renhållningsarbetare, ingen-
jörer inom VA, miljö, el, process, drift och automtion, 
IT-infrastrukturtekniker, Säljare, Controller, Rörnätstek-
niker, Kundservicemedarbetare och Drifttekniker, m fl.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi ser ett behov av projektledare inom samtliga våra 
affärsområden. IT-kompetensen behövs ännu mer 
framöver liksom fler kvinnor till våra tekniska yrken 

som exempelvis värme, rörnät, drift- och underhåll och 
distributionselektriker.

UTBILDNINGSVÄGAR
Ofta behöver du en teknisk utbildning från gymnasiet 
eller en högskoleutbildning. Här kan du läsa mer om 
vilken väg några av våra medarbetare tagit till att få 
det yrket de har idag: https://www.trollhattanenergi.
se/jobba-hos-oss/yrkesroller/

KONTAKT
HR-generalist Lil Larsdotter Krus, 0520-49 75 88 
lil.larsdotter-krus@trollhattanenergi.se

ADRESS
Trollhättan Energi
Förrådsgatan 2, Box 933 Trollhättan

Telefon: 020-89 90 00
E-post: kundservice@trollhattanenergi.se

Webbplats: www.trollhattanenergi.se

TROLLHÄTTAN ENERGI
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DITT FRAMTIDSJOBB:  
Säkra elförsörjningen 
för 60 000 Trollhättebor
Som distributionselektriker hos Trollhättan Energi är du med och ser till 
att 60 000 människor får sin el tryggt levererad, dygnet runt. Det är du som 
gör att vardagen fungerar ute hos företagen, hemma, i skolorna och inom 
vård och omsorg. Och vi söker alltid dig som vill vara med och ta ett stort 
ansvar, tillsammans med schyssta och engagerade kollegor.

UTBILDNING SOM LEDER TILL JOBB
Distributionselektriker är ett garanterat framtids-
yrke och det finns flera vägar dit. Bland annat via 
gymnasieprogrammet i Vänersborg och Yrkeshög-
skolan i Göteborg. Vi på Trollhättan Energi ser fram 
emot möjligheten att erbjuda dig både praktikplats 
och anställning.

Efterfrågan på distributionselektriker är stort då 
behovet av el ökar och nya energikällor är en vik-
tig del av omställningen till ett klimatsmart och 
hållbart samhälle. Jobbet passar dig som gillar att 
arbeta praktiskt, är teknikintresserad och vill ut i 
arbetslivet direkt efter gymnasiet. 

Som det ser ut idag kan du räkna med att få jobb 
direkt efter utbildningen. Hos oss jobbar du med 
installation, utbyggnad, underhåll och den löpande 
driften av vårt elnät. 

Vårt team består av både nyutbildade som erfarna 
distributionselektriker. Att ha en mix av yngre och 
äldre medarbetare, och att öka andelen tjejer, är 
viktigt för oss eftersom vi vet att en bra mix skapar 
en arbetsplats där vi tillsammans trivs ännu bättre.
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