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Vi utbildar framtidens elektriker
9 av 10 får jobb direkt efter utbildningen
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Många  
karriärvägar

Det finns många vägar att utvecklas inom elteknik. Säkert 
många fler än du tror. Du kan till exempel sikta på att bli 
arbetsledare eller chef. Kanske lockas du av att jobba som 
projektledare, konstruktör eller energiexpert. Eller vill du bli 
världens bästa servicetekniker med egen firma?

Du kan välja många olika vägar för att vidareutbilda dig inom 
elteknik. Vissa läser vidare på yrkeshögskola eller universitet. 
Andra får chansen att utbilda sig internt på företaget de jobbar. 

Elteknikbranschen tillhör en av världens framtidsbranscher 
och det är stort behov av kompetens inom alla delar av 
branschen. För dig som är engagerad i din utbildning och jobb 
finns massor av möjligheter till ett intressant arbetsliv.

Lös tekniska 
problem

Föreställ dig vad som händer när strömmen slutar fungera, 
när telenäten brister eller när internetuppkopplingen 
försvinner. Det är mycket i samhället – både nödvändigheter 
och bekvämligheter – som fungerar tack vare elteknik. Det 
är bland annat därför som det finns så oändligt många 
yrkesvägar och möjligheter i elteknikbranschen. 

Att jobba inom elteknik innebär att kombinera fysiskt arbete 
med att tänka och lösa problem. Gillar du det så kan du 
hitta din grej oavsett om du vill jobba med högspänning i en 
industri någonstans i världen eller om du vill utföra smarta 
elinstallationer hos privatpersoner och företag. Du kan jobba 
självständigt eller i team. Det finns bara möjligheter.
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Attraktiv hos 
arbetsgivare
ETG College samarbetar med företagen i 
branschen och anpassar utbildningen efter deras 
önskemål och krav på blivande medarbetare. 
Det gör att du som nyutbildad elektriker är extra 
attraktiv på arbetsmarknaden. 

Lös tekniska 
problem

Föreställ dig vad som händer när strömmen slutar fungera, 
när telenäten brister eller när internetuppkopplingen 
försvinner. Det är mycket i samhället – både nödvändigheter 
och bekvämligheter – som fungerar tack vare elteknik. Det 
är bland annat därför som det finns så oändligt många 
yrkesvägar och möjligheter i elteknikbranschen. 

Att jobba inom elteknik innebär att kombinera fysiskt arbete 
med att tänka och lösa problem. Gillar du det så kan du 
hitta din grej oavsett om du vill jobba med högspänning i en 
industri någonstans i världen eller om du vill utföra smarta 
elinstallationer hos privatpersoner och företag. Du kan jobba 
självständigt eller i team. Det finns bara möjligheter.

Till skillnad från andra elteknikutbildningar gör du 
ingen lärlingstid efter utbildningen. Det innebär att 
du som klarar utbildningen får ett yrkescertifikat 
och kan börja jobba som elektriker direkt.

Ingen  
lärlingstid
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Energieffektivitet har blivit något hela 
världen strävar efter och den tekniska 
utvecklingen går rasande fort. 

Samhället behöver hitta nya sätt att minska 
vår klimatpåverkan samtidigt som vi ändå 
kan tända och släcka, sätta på larmet eller 
höja värmen hemma med hjälp av trådlös 
teknik och några knapptryck i mobilen.

Efterfrågan på både energisparande 
lösningar och ny, smart teknik är hög. Som 
elektriker kommer du kunna försörja dig 
inom otaliga specialområden och nästan 
var som helst i världen – samtidigt som 
du kommer kunna bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.
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Ett yrke med 
tusen möjligheter

Installation

Kommunikation 
och säkerhet

Dra ledningar och installera elektrisk utrustning 
i bostäder, affärer, kontor och industrier är jobb 
som en installationselektriker ofta gör. De hjälper 
också privatpersoner och företag med installation, 
felsökning och reparation av elektriska anläggningar. 
Elinstallationer behövs inom allt från nybyggnation till 
renoveringar. Om du vill kan du jobba med modern 
och energieffektiv teknik.

Monterar in brandlarm, inbrottslarm, TV-
övervakningssystem, passersystem och annan 
säkerhetsutrustning. Här får du arbeta med det mesta 
från planering till montering, driftsättning och teknisk 
beskrivning av installationen. Service av systemen 
och att utbilda användarna är också en del av jobbet.

Automation
Som automationselektriker jobbar du med att 
programmera, driftsätta, underhålla, kontrollera och 
reparera elinstallationer. Det kan till exempel  vara 
inom industrin, i offentliga byggnader eller med 
service i hemmet. Du får också installera maskiner 
och automatiska anläggningar. Samtidigt som du 
lika mycket monterar till exempel apparatskåp och 
byter strömbrytare. Du arbetar med både hög- och 
lågspänning och kan också installera datanät.



Anders Kullberg driver företaget Larm & Teletjänst i 
Bromma. Han tycker det är bra med en utbildning som 
ställer krav på eleverna. 

– Det har i alla mina 25 år i branschen varit svårt att få tag 
i personer med rätt kompetens, berättar Anders Kullberg. 
ETG-konceptet höjer kvaliteten på elutbildningen och gör 
det lättare för oss företagare att hitta bra arbetskraft.

Inom ETG College är företagen med och påverkar 
utbildningen. Företagen som samarbetar med skolan ser 

också till att det finns utbildade handledare på de företag 
som tar emot elever under deras praktik. 

– Det gör att vi får en förstklassig utbildning och elever 
med rätt kompetens som kan börja arbeta och göra nytta 
i företagen direkt efter examen. För mig betyder ETG-
konceptet att både utbildningen och eleverna håller en 
högre nivå, säger Anders. 

ETG College är en kvalitetsstämpel.

ETG en kvalitetsstämpel “ JA
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El- och energiprogrammet passade Stina Jerenvik 
utmärkt. Hon utbildade sig på Vadsbogymnasiet i  
Mariestad och fick jobb direkt efter examen.

– Jag trivdes jättebra, berättar Stina. Lärarna var upp-
märksamma på oss elever och såg till varje individs 
behov. 

– Jag upplever att jag har fått breda kunskaper både 
teoretiskt och praktiskt. Lärarna var mycket engagerade 
och hade en positiv inställning, vilket gjorde mig mer 
motiverad.

Allra bäst tyckte Stina om det praktiska arbetet.
– Jag är intresserad av teknik och gillar att jobba med 
händerna. Kombinationen att jobba med händerna och 
att behöva tänka samtidigt passar mig bra och det var 
precis vad utbildningen gick ut på.

Efter examen fick Stina jobb direkt, först sommar-
jobb och sen en anställning på en av hennes tidigare 
praktikplatser.
– Nu har jag hunnit jobbat i ett antal år och det är 
fortfarande jätteroligt!



Utbilda dig till ett framtidsyrke

ETG för  
människor 
framåt
För mer information kontakta ett  
ETG College. Du finner alla skolor och 
kontaktuppgifter på etgcollege.se


