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EN FRAMTIDA KARRIÄR PÅ GRANITOR
På Granitor är vi idag 4400 samhälls- och industri-
utvecklare. Ett av våra bolag, Granitor Electro, är 
ett av Skandinaviens största elteknikföretag. Att 
vara elektriker innebär att du får ett yrke med olika 
arbetsuppdrag och utvecklingsmöjligheter. Efter 
avslutat elprogram arbetar du som lärling där du får 
öva dig i olika färdigheter. Förutom att arbeta som 
installationselektriker inom bygg eller industri kan 
du efter några års arbetslivserfarenhet arbeta med 
service, projektering och installation inom säkerhet 
eller fastighetsautomation. Antingen som montör eller 
projektledare. Kanske som tekniker eller ingenjör? 
Möjligheterna är många!

UTBILDNINGSVÄGAR
Granitors medarbetare har till exempel läst gymnasiets 
elprogram, teknikprogram eller liknande. För att bli 
ingenjör hos oss behövs en ingenjörsexamen från 
antingen universitet eller högskola, för det är gymna-
siets naturvetenskapliga program en bra början.

OM GRANITOR
Granitor är en heltäckande partner inom områdena 
fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att 
stärka kundens konkurrenskraft och att, genom 
hållbara lösningar, nytänkande och investeringar i 
banbrytande teknologier, vara med och bidra till en 
bättre framtid. 

KONTAKT
Granitor finns på 70 orter. Titta in på granitor.se/kontakt 
för att hitta ditt närmsta Granitor-kontor. 

Telefon: 010-470 70 00

Webbplats:  granitor.se

SOCIALA MEDIER

 linkedin.com/company/granitor 

 facebook.com/granitor.se   

 instagram.com/granitor.se  

GRANITOR

Vi utvecklar lösningar för morgondagens 
samhälle och industri – vill du vara med?

På Granitor blir du en del av en stark samarbetskultur. Allt vi gör baseras på samarbete 
– med våra kunder och mellan bolagen i Granitor-gruppen, som finns inom flera olika 
branscher. Vi jobbar med allt från elinstallation, energi och infrastruktur till utveckling av 
nya stadsdelar och i industrier.

Vi arbetar ofta i projekt och har en stor variation på  
våra uppdrag. Vi tror på kunskapsöverföring och 
kombinerar därför juniora och seniora medarbetare, 
så att vi kan ta tillvara all kunskap som finns i grup-
pen och hjälpa varandra. Vi har en egen affärsskola, 
där vi skräddarsyr utbildningar så att medarbetarna 
har möjlighet att utvecklas.

Vi har också ett särskilt introduktionsprogram 
för våra elektrikerlärlingar: Startskottet. Med Start-
skottet vill vi ge alla lärlingar ett varmt 
välkomnande och en riktigt bra start i yrket. 

Titta in på granitor.se/electro/bli-larling och 
läs om några av våra lärlingar och mentorer. 


