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Civilingenjör elkraft 
  
Solvina söker en civilingenjör inom elkraft. Vi erbjuder dig som är nyfiken, ambitiös och gärna 

lite praktiskt lagd, en möjlighet att arbeta med utvecklande uppdrag, engagerade kollegor och 

frihet under ansvar. 

 

Arbetsuppgifter 

Som elkraftingenjör hos oss kommer du vara en del av vårt Dynamics & Control-team som bistår kraft-

producenter och övrig energiintensiv industri med avancerade provnings-, design- och analystjänster. 

Vi anpassar våra tjänster efter de anställdas intressen och fallenhet, men dina uppgifter skulle kunna 

bestå av provning, mätning, modellering/simulering, utbildning, högnivådesign, kravspecifikationer eller 

felsökning. Dynamics and Control-teamet är ett härligt gäng av elkraft-, process- och regleringenjörer. 

Vi har kunder i hela världen och det finns goda möjligheter till internationella uppdrag. 

 

Formell kompetens: 

• Civilingenjör inom elkraft 

• Obehindrat talad och skriven svenska och engelska 

 

Din profil: 

För att passa i rollen söker vi dig som är genuint intresserad av teknik och trivs i nära samarbete med 

kollegor men samtidigt kan lösa problem självständigt. Vi värdesätter ödmjukhet, envishet och förmåga 

att skapa förtroende hos kunder och kollegor. Som konsult kommer du ha mycket kundkontakt och det 

är viktigt att du trivs med det och den rådgivande roll du i många fall kommer ha. Det är meriterande 

om du har erfarenhet och kontaktnät inom elkraftbranschen samt har erfarenhet av provning/mätning 

eller modellering/simulering. 

 

Solvina erbjuder: 

Ett spännande arbete i ett företag med spetskompetens inom områdena elkraft, processteknik, regler-

teknik, samt engineering management. Vi erbjuder vinstdelning, goda möjligheter till personlig 

utveckling och frihet under ansvar. Tjänsten är placerad i Göteborg. 

 

Vi är väletablerade på den svenska marknaden och har även en stor andel internationella uppdrag. 

Hos oss finner kunderna en pålitlig och uthållig problemlösare med kundens behov i fokus. 

 

Välkommen med din ansökan! 

Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Magnus Lenasson på 031-7096315, 

magnus.lenasson@solvina.com. Skicka din ansökan till work@solvina.com och ange ”2019-07 

Elkraftsingenjör” i ämnesraden. Skicka in din ansökan omgående då urval sker löpande. Sista 

ansökningsdag är 2019-06-15. 
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