
2 - Framtidsvalet

Vill du också jobba med några av nutidens mest akt-
uella ämnen som exempelvis effektiva solpaneler och 
miljövänlig elbilsladdning? Eller varför inte se till att 
din fotbollsarena har energismart belysning? 

Det är inte lätt att veta vad man ska välja inför  
framtiden. Vad man vill göra. Vem man vill vara. Då kan 
det ibland vara lättare att fundera på vad man tror på.

Vi på Rexel tror på förnybar energi, att det behövs 
smartare hållbara lösningar. Därför har vi bestämt oss 
för att driva utvecklingen mot ett energieffektivt och 
fossilfritt Sverige. 

Det vore kul om du vill vara med, du kommer behövas!

Varför jobba med el och förnybar energi?
Det behövs mycket mer elektriska lösningar och 
förnybara energikällor tillsammans med smart teknik. 
Samhället förändras med miljövänliga hus, elbilar och 
massor av smarta produkter som kräver energi - och 
experter som förstår hur energin och tekniken kan 
användas.

Vi elektrifierar Sverige, stad för stad
Just nu är vi nästan 800 personer som jobbar med allt 
från att skapa framtidens energiprodukter till att sälja 
laddstationer och hjälpa fastighetsägare likaväl som  
fotbollsarenor med smart belysning och teknik som 
sparar både energi och pengar. 

Här i Sverige finns vi i hela landet där våra experter 
hjälper elektriker, installatörer och företag med allt  
inom el.

Var med och elektrifiera Sverige med oss! 
Vill du vara med och växa med oss har du självklart 
världen som din scen, om du vill. Rexel finns på fler än 
1 900 platser i 25 länder. 

Är du nyfiken på vad man kan göra inom elbranschen 
eller tycker något av det vi gör låter spännande? Tveka 
inte att höra av dig!

Läs mer om oss på Rexel.se eller se några av våra projekt 
för en hållbar nutid och framtid på energy.rexel.se 

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ute-, inne- och butikssäljare, inköpare, produkt- 
ansvariga, ekonomer och lagerarbetare. Tekniska  
experter, säljare och support inom våra fokusområden.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasieutbildning inom el, teknik, industri eller tele. 
Högskoleutbildning inom energi och teknik, ekonomi 
eller andra utbildningar för utveckling och innovation 
inom området.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Hos oss kan man jobba som expertrådgivare/säljare i 
våra butiker över hela landet, på lager och på support-
kontoret. Man kan jobba med utveckling av lösningar 
för energidistribution och smarta lösningar för fastighe-
ter och företag. Vi erbjuder interna utbildningar och ser 
gärna att man utvecklas inom företaget.

VILL NI VETA MER KONTAKTA
Towe Bengtsson
Tel: 0702-29 26 50
towe.bengtsson@rexel.se

KONTAKT
Rexel Sverige AB
Prästgårdsgränd 2, 125 23 ÄLVSJÖ

Telefon: 08-556 214 00
E-post: HR@rexel.se

Webbplats: Rexel.se
 energy.rexel.se  
 Rexel.com 
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