Vill du vara med på vår resa mot framtiden? KL Industri satsar och söker
just nu elektriker
KL Industri AB är Nordens ledande leverantör av nätstationer i plåt och betong
för sekundär distribution i mellanspänningsnätet. Härtill kommer egna
mellanspännings- och lågspännings utrustningar. Bolaget har egen
säljorganisation i Sverige och Finland och har ett tätt samarbete med vårt
Norska systerbolag Møre Trafo AS. Modularitet, Flexibilitet och Design är
ledande egenskaper i våra nätstationer. Förutom dessa egenskaper så är
Kvalitet och Säkerhet en mycket viktig del i slutprodukten ut till våra kunder. Vi
investerar ständigt i ny kunskap, ny teknik och nya maskiner för att ligga i
framkant.
Om rollen
Som elektriker på KL-industri kommer du att arbeta med ett brett spann av
arbetsuppgifter. Vi söker nu erfarna elektriker till 2 områden inom vår produktion.
Dels till elavdelningen, där du kommer att bygga apparatskåp samt utföra
elinstallationer i våra transformatorhus.
Det andra området är som elektriker på avdelningen för montage av betong/special
stationer, här kommer du att självständigt bygga hela stationen från början till slut.
Båda avdelningarna kräver mycket god förmåga att planera sitt arbete för att klara
uppsatta deadlines, flexibilitet och problemlösning.

Din bakgrund
Vi söker dig som lägst har elteknisk gymnasiekompetens samt dokumenterad
erfarenhet av montage av apparatskåp och/eller arbete med elinstallationer inom
tillverkande industri.
Som person är du driven, noggrann och självständig. Du har förmåga att arbeta med
flera saker parallellt samt är öppen för förändringar och ser möjligheter där andra ser
hinder. Du hjälper gärna till, är en lagspelare och förstår vikten av att vara
serviceinriktad. Du trivs med att ta i och arbeta fysiskt då arbetet kräver detta. Vidare
är du strukturerad och systematisk.
Det är meriterande om du har kunskap i
- Movex
- LEAN principer

Placeringsort är Finspång.
Besök gärna företaget på www.klindustri.se
Ansökan
Är du intresserad? Då ska du skicka in en ansökan så snart som möjligt. Urval
sker löpande. Ansökan skickas till rekrytering@kl-industri.se

