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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 240 personer, 25% är kvinnor och 75% män.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Drifttekniker, driftingenjör, eltekniker, systemtekniker, 
systemingenjör, GIS-ingenjör, mättekniker, HR-specialist,  
säljare, ekonom, kundservice, projektledare.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGSVÄGAR
Högskola/universitet, kvalificerad yrkesutbildning eller 
gymnasium med inriktning energi, el, teknik, värme, IT 
och/eller ekonomi.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Hos oss finns många olika yrkesroller där vi behöver fylla  
på med nya kompetenta medarbetare inom områden  
som energi, el och värme.  

KONTAKT
HR-administratör, Linus Hålldin, 070-084 82 81, 
linus.halldin@gavleenergi.se 
Praktik/exjobb: praktik@gavleenergi.se 

SOCIALA MEDIER

                          gavleenergi

ADRESS
Gävle Energi AB
Box 783, 801 29 GÄVLE

Telefon: 026 - 17 85 75
E-post: kundservice@gavleenergi.se

Webbplats: www.gavleenergi.se 
 www.gavlenet.com
 

GÄVLE ENERGI AB

- Jag hade ingen riktigt plan på exakt vad 
jag ville bli. Jag visste dock under min tid på 
högstadiet att jag skulle plugga vidare efter  
gymnasiet. Därför valde jag en inriktning som 
gav mig de behörigheter som krävdes för att 
kunna läsa vidare. Valet landade på Teknik-
programmet med inriktning teknikvetenskap. 
Min gymnasieutbildning gav mig breda möjlig-
heter till att söka mig vidare därefter. Och det 
gjorde jag också, berättar Carolina. 

Direkt efter gymnasiet påbörjade Carolina sin 
utbildning på Högskolan i Gävle. 

- Jag studerade till energisystemingenjör på 
Högskolan i Gävle.  I utbildningen finns möjlig-
heten att välja till något som heter ”Co-op”.  
Det är en praktikperiod på sammanlagt 40 
veckor under utbildningen. Så i stället för 3 
år blir utbildningen 4 år. Du får då möjlighet 
att samla på dig massvis med nyttig arbetslivs- 

erfarenhet och det är på de viset jag hamnade  
på Gävle Energi efter min utbildning. 
Efter utbildning började hon arbeta på Gävle 
Energi som funktionsledare. Idag är hon  
avdelningschef på Mätsystem. 

- Jag trivs väldigt bra på Gävle Energi. Här 
finns goda utvecklingsmöjligheter, och oavsett 
om du är ung eller i början av din karriär så 
kan du vara med och påverka ditt arbete och 
utvecklas vilket jag ser som mycket positivt. 
Framför allt är det roligt och inspirerande att 
jobba inom en framtidsbransch.

Carolinas 4 tips till dig som ska välja in-
för framtiden:
1. Tänk efter vad du tycker är roligt och 

vad du är intresserad av. 
2. Samla på dig så mycket information 

som möjligt inför dina val. Gå på studie- 
besök, fråga en familjemedlem/vän, läs på 
eller liknande. 

3. Våga testa det som känns spännande 
och kanske utmanande. Känns det inte 
rätt, våga byt linje/inriktning! Vad är det 
värsta som kan hända? Du lär dig något av 
det också.

4. Känn ingen stress av dina val. Om du 
inte är intresserad av att plugga vidare efter  
gymnasiet, gör inte det då. Passa på att 
jobba och samla på dig relevant arbetslivs-
erfarenhet. Eller så kanske det lockar att 
resa? Fokusera på vad du vill och gör det. 

Om oss
På Gävle Energi är du en del av en framtids-
bransch med stora utvecklingsmöjligheter. 
Våra medarbetare har ett starkt engagemang 
för Gävle och regionen där vi är med och 
tillför energi som skapar ett hållbart samhälle. 
Vi förser människor och företag med el-, vär-
me,- och kommunikationstjänster – dygnet 
runt, året om. Det är inte bara tekniska kun-
skaper som krävs, utan det handlar mycket 
om service till kunder och samarbete med 
andra. Den el och värme vi producerar och 
säljer kommer från förnybara energikällor så 
som sol, vind och vatten, med hänsyn till miljö 
och framtida generationer. 

Skolsamarbete 
Vi samarbetar med skolorna när det gäl-
ler till exempel praktik, sommarjobb, exa-
mensarbete och studiebesök. På så sätt får 
vi utbyte av varandra. För vår del handlar 
det om att se till att det finns nya medarbe-
tare som vill jobba på Gävle Energi.

Du är vår framtid
Vi arbetar ständigt med att utbilda befintlig  
och ny personal och vara måna om att be-
hålla kompetensen som finns hos oss. Vi 
står inför stora framtida utmaningar och 
har många pensionsavgångar de närmsta 
åren. Därav är det viktigt att fylla på med 
ny arbetskraft och få flera att söka sig till 
energibranschen och till oss.

– Det har gått jättefort,
jag såg en annons om
sommarjobb på Gävle En-
ergi våren 2012, berättar
Linda. Jag kände inte alls
till företaget innan, men
trivdes jättebra här och ar-
betade fyra veckor på 
entreprenadsidan.

– I utbildningen hade
vi ganska långa praktik-
perioder så jag frågade 
Gävle Energi om jag fick 

göra dem här. Det blev nio veckor på hösten 2012 och ytterligare elva 
veckor på våren 2013.
När sedan ett jobb som projektledare och projektör på Gävle Energi 
dök upp fanns det ingen tvekan hos Linda. 

– Man kan väl säga att jag redan varit på flera veckors anställnings-
intervju, säger Linda och skrattar. Både jag och Gävle Energi hade 
hunnit känna efter vad vi tyckte om varandra. 
Ett år efter att hon börjat som sommarjobbare är Linda nu fast 
anställd som elprojektör.

– Jag trivs jättebra. Gävle Energi känns som ett företag där man
inte behöver stå stilla. Jag har träffat många medarbetare som bytt 
arbetsuppgifter genom åren och på så sätt utvecklats utan att behöva 
byta arbetsgivare.

– Det känns också som att klimatet här tillåter att man får prova sig
fram och har chans att lära sig saker. 

OLIKA OMRÅDEN
Hos Gävle Energi jobbar du i en framtidsbransch som erbjuder dig 
stora utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetare jobbar med att förse 
människor och företag med el-, värme- och kommunikationstjänster 
– dygnet runt, året om. Det är inte bara tekniska kunskaper som
krävs, utan det handlar mycket om service till kunder och samarbete 
med andra. Den el och värme som vi producerar och säljer kommer
från förnybara energikällor. Det vill säga från exempelvis vatten, vind 
och skog, med hänsyn till miljö och framtida generationer.

SKOLSAMARBETE
Vi samarbetar med skolorna när det gäller till exempel praktik, 
sommarjobb, examensarbete och studiebesök. På så sätt får vi utbyte 
av varandra. För vår del handlar det om att se till att det finns nya 
medarbetare som vill jobba på Gävle Energi.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Med starkt engagemang för Gävle och regionen tillför vi energi och 
kommunikation som ger komfort, kvalité och växtkraft.

Våga testa – bli en del av 
framtidsbranschen
CCaarroolliinnaa  JJoohhaannssssoonn  vvaallddee  eenn  uuttbbiillddnniinngg  mmeedd  ssaammmmaannllaaggtt  4400  vveecckkoorrss  pprraakkttiikk..  
IIddaagg  äärr  hhoonn  aavvddeellnniinnggsscchheeff  ppåå  MMäättssyysstteemm  ppåå  GGäävvllee  EEnneerrggii  oocchh  sseerr  ttiillllbbaakkaa  ppåå  ssiinn  
rreessaa  uutt  ii  aarrbbeettsslliivveett..  LLääss  hheennnneess  rråådd  oocchh  ttiippss  ttiillll  ddiigg  ssoomm  hhaarr  eetttt  ffrraammttiiddssvvaall  aatttt  
ggöörraa..  


