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Hejsan,

Letar efter Elektriker tjänst.

Mitt namn är Fredrik (42). Undra om ni har några lediga jobb tjänster. Nuvarande jobb är i Helsingborg 
på Ats/Öresundskraft. Min UTB är installations elektriker och börjasde jobba som detta. Men har mer och
mer halkat in som industrielektriker och nu hamnat på Låg och högspänning för Energibolaget 
Öresundskraft. För övrigt tränar jag Kung fu i HBG och styrketränar i Källaren hemma. Har spleat 
badminton med den gamle senior gruppen 1ggr i veckan. Mina gamla ungdomsår brottades jag i Bergania
HBG och simmade i HS. Jag är en glad, bestämd och beslutsam person. Som fungerar bra att jobba i 
grupp el solo. 

Arbetslivserfarenhet

ATS/Örsundskraft, 
Varierande jobb mellan Låg- och Högspänning. Elskåp I gatan till Nät- och  fördelningstationer. Samt dagjour.

Jernbro/Lantmännen, 
Har tagit hand om lanntämännens anläggning. Lantmännen I Helsingborg är den största 
anläggning I sverige. Här har uppgiften varit allt ifrån elevatorer, transpotörer till Vägguttag och 
apparatskåp. Styr o reglerteknik mm.Här finns en blandning av allt. 

Elsystem 
- Essentia (Ellco Food) Process industri - Här har jag gjort allt möjligt från spika kabel, dragit 
kabel. kalibrerat tryckgivare och tempgivare. byggt skåp. Felsökt i all de ställverk som finns. 
Apparat byte. Allt som tillhör el sköter vi på hela stället. även porta, ventalation maskiner av 
desss olika slag. Essentia i sig utvinner protien, kalcium, fett, grax och stearin från gris, nöt och 
kykling. Industrin räknas som tung process industri inom livsmedel. Har även jouren på Essentia.
Är på Essentia större del av min tid antingen för avhjälpand el projekt. 
- När jag är på firman så är jag på service sidan där vi har Perstorp och Klippans fastigheter. Vi 
har även Perstorps kommun.
- Om Friman har mycket att göra med skåps bygnad så hjälper jag till att tråda skåpen. Många 
utav de skåp som vi trådar kommer från inter i Ängelholm.     

Kraftringen,
- Byta ljuskäller på alla ställen i HBGs kommun.
- Gjort jobb inne i nätstationer. 
- Stött fram kabelfel i mark, lagning av kabelfel i mark. 
- Installationer för utökning av gatubel och stationskåp.
- Uppbyggnad av stationskåp.
- Vanliga installations jobb



Elektriska Montagebyrån 
- Steglingegård i Högannäs frukt och grönt produktion. KNX system. 
- Maxi på Berga i Helsingborg. Kabel dragning. 
- Diverse installationer

Elit (Norge) 
Detta företag är ett bemanningsföretag inriktad på Elektriker.
- Torshov elektriska arbete i Bergen Meny butiker. Vanliga elinstallationer
- Torshov elektriska arbete i Oslo securitas byggnaden. Vanliga elinstallationer
- Torshov elektriska arbete i Oslo Dans skola samt kontor.  Vanliga elinstallationer samt brandlarm.

Emil Lundgren 
- Isover, Kraftkabel dragning och inkoppling i ställverk. Inkoppling av fläktar och diverse 
motorer för den nya maskin linjen. 
- Sysav, kraftstation . Nya ställverk, LS skåp. Uppbyggnad av transformater bur.
- Lantmännen, Skenbrygga. Montering av rökbrygga samt lucka.
- Västhamnsverket (Öresunds kraft). Kraft kabel dragning och Uppsättning av kabelstegar. Byggt
central skåp och styr/larm funktion för filter av ventiler. 

EET 
Uppbyggnad av ställverk. Var den främsta uppgifterna och trådning av reläskydd (vamp).       
- Skånska energi i Södra Sandby kraft. Inkoppling av fjärrkontroll och spänningsval. Trådat i 
kontrollskåpen. Modbus slinga inkopplat till vampar.                                                                
- Landskrona energi. Trådning till I/o moduler. Byggt upp UPS. Trådat i LS-skåp samt manöver 
skåp. Byggt upp högspännings ställverk. Kopplat in transformatorvakt larm för varning av gas 
vakt samt utlösning. Lagt kabel under mark till inkommande kraft. Inkoppling av profibus. 
Montage och inkoppling av ljusbågsvakter.                                                           
- Ikea Helsingborg. Byte av vamp 96 samt inkoppling av Mbus till vamp. Montage och 
inkoppling av strömtransformatorer.                                                                                            
- Södra Hallands kraft. Perstorp och Gräsryd byggt upp 10Kv och 20Kv ställverk. Kopplat 
internt samt mellan trådning. Inkoppling av kontrollmodul samt jordningskopplare.                 
- Halmstad reningsverk. Fjärrkyla. Byggt upp ställverk och kopplat internt samt manöverkablar. 
Kopplat inne i effektbrytare 1600A.                                                                                
- Handel vattenfall. Trådning av reläskydd och provdon.

YIT, 
Starkström & högspänning, främst med ställverk, strömskenor och HJJS jordskenor. 
Montage av stegar och demontering. 
- KMD, Ung 50 st ställverksmontering 1*240 kvadrat.  Strömskenor med primär och sekundär ung 400m 
4000 ampere. Generator backup installation. Belysning, SPenheter 3 st med batteri backup.  HJJS 
Jordskenor. 
- Hästsjukhus, nybygge. Inredningsinstallation samt centralskåps inkoppling. 
- Vattenfall Amegerverket i Köpenhamn, installation på pumpstaionen 3fas motorer ställverk
  generatorer högspännings kabel 15000V
- Dong Energy givarinstallation samt divers enheter för styrning.   



Elit, (Danmark) 
Detta företag är ett bemanningsföretag inriktad på Elektriker.
- Enco, ombygge Unicefs nya kontor. Datakablar klass 6 olika belysningar med design. Köks
   installation.  Satt upp hela brandlarmet för lokalen.
- YIT var på KMD. som kan läsas i stycket under YIT.  

Rent, 
Bemannings företag. Var uthyrd till Kvina Electro i Flekkefjord slip AB som är ett båtvarv. Satt och 
kopplade i centralskåp för Mainengine 1 och 2. Detta är en suppliebåt till oljeriggar. Efter skåpen var jag 
på inredningen. Installation av strömställare och vägguttag i sovhyttar, matsal och hobbyrum. Och andra 
givarenheter. 

HISO projekt,
Bygga kontaktnät inom idella föreningar. Man var 2 veckor på HISO där man fick information om hur 
man ska bygga sitt nätverk. Efter dessa 2 veckor skulle man bli placerad på en förening i 10 veckor. Som 
projekt arrangör, admin, vaktmästare eller tränare. Jag valde projekt arrangör. 
Jag blev placerad i en fotbollsklubb (HF-Olympia). Dem vill ha en ungdomsverksamhet och någon form 
av skolaktivitet i skolans idrottsal och fler tränare i klubben. 

Helsingborgsbadmintonklubb,
Tränare i 8år och 3 år i styrelsen. Satt i Ungdomsutskottet/projektutskottet. Jag arrangerade tävlingar, satt 
med i sekretariatet, förde protokoll. Skapa en föräldergrupp. Hade ungdomsgrupper i åldrana 7-10, 11-14.
15-19 (Ungdomsgruppen) och senare hade jag seniorerna. Jag tog fram andra tränare till klubb. Första 
året 5 st andra året fem till. Därefter var där 3 fasta tränare.  

CDG gamla (Ralton),
Jobbade i produktionen vid katalog maskinerna. Slängde på kataloger och olika instik till katalogerna.
Jobbade med divi maskin, skärmaskin och fals. Sedan fick jag två nya projekt istället. Viasat och Globel 
tax free. Packa reklam till olika butiker som har Viasat och Globel tax free. Order och lager registrering. 
Gjorde ett eget lager system med färgkoder. 

SLP,
Slakteriet i Helsingborg på grissidan. Packade kött i produktionen. Var ute på lagret oxå där jag jag 
placerade ut de olika orderna på pallar. 

SABA Frukt & Grönt,
Det var endast sommarvikariat på 3 månader. Men det började med att vara i plocklinjen och köra truck 
(anka). Har kör man med internt truckkort. Jobbade även på kajen där grossister kommer med produkter 
och utleveranser. 

Kontaktpressning,
Tyresö/STOCKHOLM. Jag skötte en robot som pressa på olika sorters kabelskor på kablar. Tunna kablar.
Hade även lite lagerinventering. 

Stenbergsel som blev Skanska Elctro,
Här gjorde jag min lärlingstid. Var ute på stora jobb och följde med service bilar till små jobb. 
Jobbade som elektriker och lärling. var med ombyggnaden på Välas 40 nya butiker. Ragnvallas 
utbyggnad av balkonger, installation av jordfelsbrytare och byte av vägguttag på balkong. 



Magnehill,
Blandade frystagrönsaker. Fyllde på med köttbullar på en annan maskinlinje för Findus. 

Skola/utbildning,
-Elinstallation + service 
Första året Rönnowskaskolan, andra året Hambergsskolan Och tredje året Kullagymnasiet.
-Idrott och Ledarskap – kurs A  

Certifikat,
- Installation starkströms elektriker, Behörighet - BB1/ECY
- Varmt arbete Giltigt 2024. 
- Arbete på väg Nivå 1 och 2 gjort 
- Liftkort 2023
- Fallskydd 2023
- ESA 05 och 14
- Crestos klätterkurs Trä/compositstolpe samt räddning
- Enstos kallskarv

Kurs,
L-AUS Säkerhetsbestämmelser - Säkerhetskläder och utrustning för arbete med spänning på. - 
Deltagarbevis.
AMU uddannelsesbevis - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende värktöj. (Gjort i danmark) 
HLR 2015

Även kunskap på kalibrering tryck och temp transmitter och Baumers pragramering inom Flexprogramet.
Stötmaskin på Belysnings kablar samt kabel sökning I mark.
Kan TX10 utsättning av kabel och fjärvärme. 

Språk,
Svenska - Förstår och talar/skriver
Engelska - Förstår och talar/skriver
Danska – Förstår/läsa
Norska – Förstår/läsa

Körkort – Ja B-kort
Truckvana men inget truck kort

Datakunskap – Word För hemmabruk samt hemmabruk för Excel ingen utbildning. 
 
Mina privata uppgifter och hur jag kan nås.

780108
Fredrik Pedersen
Åsbovägen 126 Oderljunga
SE 28492 Perstorp

Tele Mob: +46 73 33 99 886
Email: lightspirit.fp@gmail.com


