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Curriculum vitae 

Född: 20.01.1980.  

Nationalitet: Serbisk 

Adress: Porecka 44/2 12208 Kostolac, Serbia 

Mobil: +381643606843 

E-post: nenadstevic@outlook.com 

 

Anställningar: 

2002-nuvarande  Industri elektriker "Elkraftsindustrin i Serbien" 

Underhåll och reparation av alla elektrisk utrustning på grävmaskiner (PLC-system, 
transformatorer, frekvensomriktare, motorer, ljus, strömbrytare, ledningar, signalering, etc) 
Rekonstruktion, modifikation och montage av lågspännings och högspännings elektriska system 
och ledningar. 
Användning många sorter av verktyg och mätinstrument 
Läsa elektriska ritningar 
Elektriska installationer i bostadshus och hus 

Utbildning: 

1995-1999  Teknisk skola “Nikola Tesla” Kostolac, eltekniker i energetik 

Andra: 

2018- Statsexamen inom elteknik vid gruvdrift 

Kompetens: 

Språk: Serbiska - modersmål; Engelska - C nivå; Svenska - B1 nivå 

Datorkunskaper: Installation och underhåll av hårdvara och mjukvara, Microsoft Windows, 
Microsoft Office, Photoshop, kunskap om HTML och CSS 

Körkort: B-kategori (erfarenhet av terrängkörning), motorbåtförare 

Interessen: 

Fiske, camping, resor, möbeltillverkning, sport, webbdesign 

mailto:nenadstevic@outlook.com


Under mina 16 år i "Elkraftindustrin i Serbien" har jag arbetat som industrielektriker.  

Mina uppgifter är underhåll av grävmaskiner och spridare på öppen kolgruva.  

Det inkluderar felsökning och reparation, ersätter åldringsutrustning med nyare styrelektronik 

(PLC), montage av nya elektriska paneler, växlar, frekvensomriktare, ljus och värmesystem, rök 

och brandskyddssystem och nödströmförsörjning.  

Mina dagliga arbetsuppgifter inkluderar att arbeta med låg och hög spänning (från 24VDC till 

6kVAC).  

  

Jag har också erfarenhet av elinstallationer i bostadshus och hus. Jag slutförde installationer, 

och jag gjorde ombyggnad av gamla installationer.  

  

Jag har kunskaper om PLC och HMI programmering (Siemens S7). Också installation och 

underhåll av ABB AC800F.  

Jag har kunskap i industinätverkar som profibus och profinet. Mindre i fiberoptik.  

  

Mitt nuvarande jobb inkluderar att arbeta både inifrån och utomhus, på alla väderförhållanden 

och arbeta på höjder.  

Jag är skicklig i att använda olika typer av verktyg och mätutrustning.  

Jag har goda kunskaper om användning och underhåll av datorer, både hårdvara och mjukvara. 

Med stark arbetsetik och ansvar, brukade arbeta i grupp och ensam, under press och med korta 

tidsfrister. Jag har också gott och professionellt förhållande med alla mina kollegor och 

överordnade.  

  


