
 

Elektriker till Teknisk Fastighetsservice 
 

Oavsett bransch är en funktionell fastighet en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten ska 
fungera fullt ut och vara lönsam. Att se till att fastigheterna är rätt för våra kunder är något vi arbetar med 
dagligen, genom att vara tillgängliga och med rätt kompetens projektera, installera och anpassa system för 
ventilation, energi, värme och kyla för att nå önskade resultat. Vi finns för att skapa goda inomhusmiljöer! 

 
#Gört är vårt ledord i att skapa enkelhet både för våra kunder och medarbetare, oavsett uppdrag är vår service 
densamma och den ska vara självklar. 

 
Om TFS 
 
Teknisk Fastighetsservice AB är ett av norra Sveriges ledande företag inom service, förebyggande underhåll, 

installation av fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el samt styr och regler. 

Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Gävle i söder till Luleå i norr med 

huvudkontor i Sundsvall. Våra kunder är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och 

kommersiell verksamhet. Teknisk Fastighetsservice ingår i en koncern med ca 300 medarbetare varav ca 

200 är anställda i TFS.  

 

Utmaningen 

 
I rollen som elektriker kommer du till största del arbeta självständigt ute på fältet.  
Arbetsuppgifterna består av kvalificerade serviceåtaganden, underhåll, felsökning, reparation, samt 

ombyggnationer el samt styr- och reglerteknik. Arbetet innefattar såväl planerade som mer akuta jobb och är 

variationsrikt med många sociala kontaktytor. För att kunna göra ett bra jobb får du löpande utbildning inom 

våra olika arbetsområden.  

 

• Servicearbete inom el, styr- & reglerteknik 

• Felsökningar, åtgärdsförslag, ny- och ombyggnation 

• Daglig kontakt med våra kunder 

 

Vem är du? 

Vi söker dig som tidigare arbetat som elektriker. För att trivas i rollen som elektriker hos oss tror vi att du som 

söker har ett teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom har du 

en god anpassningsförmåga och ett naturligt driv som präglar ditt arbetssätt. Vi tror vidare att du trivs att 

arbeta i ett klimat där den ena dagen inte är den andra lik med fokus på att hitta lösningar för våra kunder samt 

har ett intresse för automation.  Slutligen trivs du att vara en del av ett lag där vardagen präglas av ordning och 

reda, tydlighet och trivsel.  

Vi ser gärna att du har följande erfarenhet: 

 

• Arbetslivserfarenhet som serviceelektriker 

• ECY-certifikat 

• B-körkort 

• Behärskar svenska i både tal & skrift 

• Har du kunskap om programmering inom KNX, PLC eller DUC ser vi det som meriterande. 

 

 



 

I rollen som elektriker ingår även merförsäljning genom att se möjligheter och föreslå förbättringsåtgärder 

för våra kunder.  

 
Start: Omgående eller enligt överenskommelse 

Omfattning: Heltid 

Anställning: Tillsvidare 

Ort: Luleå 

Sista ansökningsdag: 30 april, skicka din ansökan till caroline.backlund@tfservice.se märk ansökan 
med ”Elektriker Luleå” 

Kontakt: Leif Larsson, Projektledare 070-546 19 64 leif.larsson@tfservice.se eller Tomas Rönnberg, 
Platschef, 070-282 25 22 tomas.ronnberg@tfservice.se 

 
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. 

 
I denna rekrytering undanber vi oss alla samtal rörande annonsering och rekryteringsstöd.  
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