
 
 

Elsäkerhetsansvarig/Elingenjör 

NKR Demolition Sweden AB är specialiserade på arbetsuppdrag inom rivning, demontering, 
sprängning, krossning, asbestsanering, samt röjning av byggnader, fabriker och tomter. Vi vill nu 
expandera verksamheten genom att upprätta en ny avdelning där fokus kommer att ligga på 
demontering av transformatorstationer, högspänningsledningar och elinstallationer. 

Vad vi söker: 

Vi kommer att upprätta en ny position på företaget som elsäkerhetsansvarig. I denna roll kommer du 
att jobba över hela landet och vara ansvarig projektledare för de pågående projekt inom området. 
Detta är en deltidstjänst, vi uppskattar att rollen kommer att vara verksam 6 månader om året. Har 
du trappat ner och gått i pension men längtar tillbaka till arbetslivet? Då kan detta vara jobbet för 
dig. Vi värdesätter din erfarenhet och expertis. 

 

Arbetsuppgifter 

• Som elsäkerhetsansvarig hos NKR Demolition kommer du att ansvara för att elen hanteras 
och avlägsnas på ett säkert sätt vid demontering. 

• Från Kalkylchefen och VD:n övertar du ansvaret för projekt som vi får in inom området. 
• Du genomför arbetet på ett kvalitativt och professionellt sätt mot kund.  
• Du utför arbetet på plats och har daglig kontakt med kollegor, kunder och leverantörer etc. 

Kvalifikationer - krav 

• Innehar giltig ESA-utbildning. 
• Har flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom elkraft med högspänning. 
• Minst 3 års erfarenhet av projektledning. 
• Du ser inga hinder i att arbeta på olika orter och där resor förekommer.  
• Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.  
• Som person är du lugn, pålitlig, noggrann och strukturerad. 
• Du tycker det är roligt att arbeta och tar gärna i det lilla extra.  

Kvalifikationer - meriterade 

• Har genomfört svenska kraftnäts webbutbildning TR13-03-02. 
• Behärskar engelska i både tal och skrift. 

 

Vi erbjuder 

Ett arbete där du själv planlägger dina arbetsrutiner i ett bra arbetsklimat. Du får arbeta i en 
organisation med kunnig personal som sätter kvalitet, säkerhet och miljö i högsta prioritet. Inom NKR 
utvecklas du inom en modern entreprenörsverksamhet. 

Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan redan idag till Linnea Bermont, lib@nkr-ab.se. 

Önskar du mer information om tjänsten ber vi dig kontakta Verkställande Direktören Karsten 
Rasmussen på 072-7436677. 

mailto:lib@nkr-ab.se

