
 

INSTALLATIONSELEKTRIKER 

BR – El står i en expansionsfas och för att kunna bemöta efterfrågan på bästa sätt så behöver vi förstärka 

vårt team med ytterligare en driven och ambitiös installationselektriker. Vi letar nu efter dig som gillar 

jobba i högt tempo och i en miljö där det allt som oftast händer saker. Inget jobb är det andra likt. Du vill ta 

ansvar och kombinera ditt kunnande med nya sätt att arbeta i ett ungt och snabbt växande företag. BR-EL 

arbetar med både stora och mindre uppdrag/projekt både mot företag och privatpersoner. 

 

VI VILL JOBBA MED DIG SOM 

- Är serviceinriktad och tycker om att ha kundkontakt 

- Är flexibel och för dig är inget omöjligt.  

- Klarar av att arbeta i team  

- Tar stort eget ansvar och kan jobba ensam 

- Du är driven och ambitiös i de utmaningar du tar dig an 

 

KRAVPROFIL 

- Minst 3 års erfarenhet som installationselektriker 

- Komplett elektrikerutbildning 

- B – Körkort 

 

VI ERBJUDER 

- En stimulerande och modern arbetsmiljö 

- Moderna arbetssätt och rutiner 

- Möjligheter att utvecklas inom ett expanderande företag 

- Marknadsmässig lön 

- Ett sammansvetsat och erfaret arbetsteam 

 

ANSÖKAN 

Känner du att ovanstående passar in på dig? Sök till oss redan idag. Skicka in ditt CV samt personliga brev 

till: Pierre.Rundwall@br-el.se . Intervjuer och tillsättning av tjänst sker löpande. 

 

OM BR – EL 

BR-EL startades 2008 som en enskild firma, 2012 ombildades företaget till ett AB som drivs av Pierre och Björn 
Rundwall. Vi är ett elinstallationsföretag som inriktar oss främst på nyinstallation, entreprenad, renoveringar, 

service, tele och data. Sedan uppstarten har vi expanderat och har i nuläget 10 anställda. I företagets planer på 

sikt ingår en fortsatt utveckling. BR-El använder alltid de senaste arbetsmetoderna och håller oss uppdaterade 

genom kurser samt utveckla arbetet utifrån den produktutveckling som sker inom verktygssidan och 

programvaror. Arbetsfältet är i hela Skåne, Halland och Småland. 
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