
 
 

Vi söker dig som vill vara med och utbilda och forma 
morgondagens elektriker! 
 

REFIS – RÖR-OCH ELENTREPRENÖRERNAS FRISKOLA I STOCKHOLM 
 

Yrkeslärare El-och energiprogrammet, inriktning Elteknik   
 
Start:  Augusti 2023 
Omfattning: Heltid 
Varaktighet: Tillsvidare  
Anställningsform: Tillsvidaretjänst, med provanställning 6 mån, ferietjänst 
Kollektivavtal: Almega - friskoleavtalet 
Lönetyp: Månadslön 
 

Kvalifikationer/utbildning 
• Yrkeslärare i gymnasiet inom el-ämnen 

• Yrkeserfarenhet inom el-branschen 

• Kunskap att undervisa i Fastighetsautomation, Elmotorstyrning, Elkraftteknik, 
Belysningsteknik, Elinstallationsteknik, Verktyg- och materialhantering.  

 

Kompetenser: 
• Microsoft Office 

 

Meriterande: 
• Lärarlegitimation 

• Kunskap att  kunna undervisa i Datorteknik, Mekatronik, Elektromekanik och Praktisk Ellära 

• Kunskap att  kunna undervisa i Data-och medianät; Larm-, övervakning- och 
säkerhetssystem; Kommunikationsteknik; Fastighetsautomation och Elmotorstyrning 

• Schoolsoft 
 

Krav: 
• B- Körkort   

 

Ansökan: 
• Ansökan skickas via e-post till info@refis.se 

 

Sista Ansökningsdag: 
• 24 mars 2023 

• Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista 
ansökningsdag.  
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Om jobbet 
Vi söker dig som har goda praktiska och teoretiska kunskaper inom yrkesområdet. Du har arbetat 
som elektriker och har yrkeserfarenhet och vill nu dela med dig av dina kunskaper till eleverna och 
vara en del av deras utbildning. Du har kunskaperna som krävs för att kunna undervisa i 
Fastighetsautomation, Elmotorstyrning,  Elkraftteknik, Belysningsteknik, Elinstallationsteknik, 
Verktyg- och materialhantering. Meriterande är att du är behörig och legitimerad yrkeslärare i el-
ämnen. Om du inte har lärarlegitimation idag finns det möjlighet till detta och vi ser gärna att du blir 
behörig. 
 
Meriterande är att även ha kunskap att undervisa i Datorteknik, Mekatronik, Elektromekanik och 
Praktisk Ellära, samt Data-och medianät, Larm-övervakning- och säkerhetssystem, och 
Kommunikationsteknik. 
 
Som person har du lätt för att samarbeta med både elever och kollegor. Du är pedagogisk, tydlig, 
noggrann, ordningsam och har god kommunikativ förmåga. Du förväntas vara lösningsorienterad, 
kreativ, samt kunna hantera elevers olika förutsättningar och förmågor.  
 
Du ansvarar, planerar och genomför dina kurser inom ramen för läroplanen för el- och 
energiprogrammet.  Du deltar i utvecklingen av programmet tillsammans med övriga lärare och 
arbetar för att integrera skolans utbildning med branschen. Det ingår även dokumentation av 
undervisning och resultat och du behöver ha grundläggande IT-kunskaper, samt kunna behärska 
svenska i tal och skrift. Arbetet innebär även kontakt med elever och vårdnadshavare samt ev. 
mentorskap. Du förväntas besöka eleverna under deras APL-perioder. 
 

Om skolan 
Rör- och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm (REFIS)  är en branschägd gymnasieskola som ägs av 
Installatörsföretagen (IN). I styrelsen för skolan finns representanter från både elbranschen och VVS-
branschen, samt IN och skolledning.   
 
REFIS är ansluten till ETG-College, ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept för elprogrammet. 

REFIS ligger på Liljeholmen, centralt i Stockholm. Du tar dig enkelt hit med buss, tunnelbana och 
tvärbana. Lokalerna är välutrustade och bra anpassade för skolans verksamhet med en verkstad med 
bås, svetslokal och teorisalar. Stämningen på skolan är trygg och familjär, där alla ställer upp för 
varandra och jobbar som ett team. 

På skolan finns programmen El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik och VVS-och 
fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Vi är 210 elever och 18 medarbetare i nuläget. Till hösten 
2023 blir vi 265 elever och av den anledningen söker vi fler medarbetare. 
 
Biträdande rektor och ansvarig för El-och energiprogrammet är Pernilla Bäckius. Rektor på REFIS är 
Claudia Marcks 
 
 

REFIS 
Lövholmsvägen 2, 117 43 Stockholm 
Tel: 08 – 447 61 00 
info@refis.se 
www.refis.se 
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