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VI BEHÖVER 

FÖRSTÄRKNING. 

PIPELIFE SVERIGE AB är Sveriges ledande tillverkare inom plaströrsbranschen. Våra produkter används inom 
bl.a. kommunalteknik, jord- och skogsbruk, inomhusavlopp samt kabelkanalisation. Vi är ca 250 anställda 
och omsatte 2019 drygt en miljard kronor. Förutom försäljning i Sverige exporterar vi till flertalet av de 
europeiska länderna. Vårt svenska huvudkontor ligger i Ljung och vi har fabriksenheter i Ljung (Herrljunga 
kommun) och Ölsremma (Tranemo kommun). Pipelife Sverige ingår i Pipelife International med säte i Wien, 
Österrike. 

 

Är du en serviceinriktad elektriker som vill utvecklas 

inom ditt arbetsområde? Har du erfarenhet av 

industri? Trivs du med att arbeta såväl hands-on som 

i projekt? 

Om detta stämmer in på dig, kan du vara rätt person 

för tjänsten. 

 

Arbetsuppgifter: 

Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av förebyggande 

och avhjälpande el- och automationsarbeten.  

Du kommer att konstruera och genomföra förbättringar på 

befintlig maskinpark och arbeta med nyinstallationer. 

 

Kvalifikationer:  

Din grundkompetens är industrielektriker, gärna med 

arbetslivserfarenhet 

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av felsökning, 

schemaläsning, industriautomation och PLC-utrustning. 

Har du erfarenhet av PLC-programmering och 

elkonstruktion är detta meriterande. 

 

Arbetsort: 

Arbetsorten är Ölsremma, men då vi håller på att flytta vår 

verksamhet kommer ny arbetsort bli Ljung efter ca två år.  

 

Personliga egenskaper: 

Som person är du driven och har lätt för att kommunicera 
med din omgivning. Är kreativ, positiv och gillar utmaningar. 
Du är självgående, har lätt att ta till dig nya uppgifter och 
trivs i en flexibel omgivning som kan innebära tvära kast. 
Vidare är du ansvarstagande och högt säkerhetstänk är en 
självklarhet. 

 

Vi erbjuder: 

För rätt person erbjuder vi dig en roll där du har stort 

inflytande över din egen tillvaro och arbetsuppgifter i ett 

väletablerat och internationellt företag med stark 

framtidstro. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 
snarast eller efter överenskommelse.  
Sista ansökningsdag: Urval sker löpande. 
 
Upplysningar 
För ytterligare information om tjänsten kontakta  
Henrik Arvidsson, Underhållschef på telefon 
0321-62936 
Maila till: henrik.arvidsson@pipelife.com 
 
För ansökan och övriga frågor kontakta  
Annalena Bertilsson, HR Administratör. 
Maila ansökan till: anna-lena.bertilsson@pipelife.com  
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ELEKTRIKER 
- till vår enhet i Ölsremma 
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