
 

 

Vi söker en driven och serviceinriktad Elsäkerhetsledare för 

SL:s spårinfrastruktur till RTCON AB! 

Om oss 
RTCON AB är ett konsultbolag inom säkerhet som är med och utvecklar 

kollektivtrafiken när den underhålls, byggs ut och förbättras. I Stockholm ska vi vara 

ledande på säkerhet i- och nära spårinfrastrukturen. Vi har högt kundfokus och vi är 

effektiva. Vi söker nu en Elsäkerhetsledare för SL:s banor, en bonus (men inget krav) 

är om du också är Tillsyningsman på SL:s banor, och kan och vill arbeta i båda 

rollerna. Vi söker en serviceinriktad person med högt säkerhetstänk som vill ge den 

bästa kvaliteten till våra kunder och utvecklas tillsammans med oss.    

RTCON AB säkerställer en väl fungerande helhet kring säkerhet för arbeten i- och 

nära SL:s spårtrafik. Vi arbetar med de främsta aktörerna inom spårbunden trafik och 

har kunder såsom Trafikförvaltningen Region Stockholm, SL, Omexom/Infratek, 

Strukton, Infranord, PEAB, MTR, Arriva, WSP, CAF, Stockholms Spårvägar, och många 

fler samt att vi har nära samarbete med starka partners som Gröndals El och 

Subvenio. Vi hjälper våra kunder primärt med Säkerhetsledning, Skydds- och 

säkerhetsplanering (SoS), Säkerhetsutredning, Trafiksäkerhetsansvarig person (TSÄAP), 

Tillsyningsman (TSM), Huvudtillsyningsman (HTSM) Elsäkerhetsledare (ESL), BAS-U, LOTS 

och managementkonsulttjänster så att våra kunder kan arbeta effektivt i primärt SL:s 

spårtrafik.   

Det är viktigt för oss att utföra arbetet i utsatt tid med noggrannhet, hög säkerhet 

och kvalité. Vår ambition är att med vårt kompetenta team leverera 

säkerhetslösningar till framtidens infrastruktur med utmärkt kundnöjdhet.   

  

Dina arbetsuppgifter som Elsäkerhetsledare 
Som Elsäkerhetsledare på RTCON AB är du en avgörande del i vårt erbjudande till 

våra kunder att säkerställa att allt arbete i anläggningarna sker med högsta säkerhet 

och enligt föreskrifter.   

 

Du arbetar med el- och trafiksäkerhet ute på plats vid våra kunders arbeten i- och 

nära SL:s spårinfrastruktur. Du har ett nära samarbete med våra Säkerhetsledare och 

Skydds- och säkerhetsplanerare och bistår och stödjer dessa vid behov i 

elsäkerhetsplaneringen samt arbetsbegäran/driftordrar. 

 

Som Elsäkerhetsledare arbetar du ute på våra kunders arbeten och projekt. Vi har 

vårt kontor och materiallager i Stockholm-Enskededalen (i närhet till 

Hammarbydepån) i nära anslutning tunnelbana Blåsut (Ca 8 minuter från 

Gullmarsplan).  

 

 



 
 

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid. Planerat tillträde enligt 

överenskommelse. Har du egna önskemål om deltidsarbete som Elsäkerhetsledare är 

du också välkommen med din ansökan.   

 

Arbetspassen förläggs både nattid och dagtid.  

Din profil 
Vi vill att du är en serviceinriktad person med högt säkerhetstänk, seriositet, vilja och 

drivkraft, noggrannhet och ansvarstagande som vill utvecklas med oss.  

 

Du förväntas att arbeta med frihet under ansvar och arbeta proaktivt där du 

säkerställer säkerheten i våra och våra kunders arbeten i SL:s anläggningar och 

också är proaktiv i våra kundkontakter så vi har nöjda och återkommande kunder 

samt är det bästa alternativet för nya tillkommande kunder.  

 

Du skall vara prestigelös och kommunikativ i din dialog med alla beställare, 

leverantörer och kollegor. Vi vill att du gillar problemlösning och att du är 

bidragande till positiv energi och arbetsglädje på jobbet.   

 

Du är utbildad och certifierad Elsäkerhetsledare med godkända/gällande 

behörigheter, ett stort plus är om du också har godkända behörigheter som 

Tillsyningsman. 

 

Krav är att du självständigt kan sköta ditt arbete och att du har stor vilja och 

potential att ta stort ansvar snabbt. Du kan antingen ha lång erfarenhet eller så har 

du ännu inte kommit så långt i din karriär utan du har en vilja att utvecklas och lära 

dig mer - vi vill gärna vara en bra plats där du succesivt kan utvecklas tillsammans 

med oss!  

Krav är: 

Godkänd och gällande behörighet som Elsäkerhetsledare på SL:s alla banor.  

3-årig gymnasial el-utbildning eller motsvarande.  

Gällande ESA fackkunnig. 

Gällande kat X9 (kat. 19) SL Spår- och tunnelbehörighet. 

Godkänd läkarundersökning samt självklart helt drog- och alkoholfri. 

B-körkort och tillgång till egen bil.  

Serviceinriktad, positiv, driven och vilja att utvecklas med oss och snabbt ta mycket 

ansvar. 

Önskemål är: 

Positivt om du även har gällande behörighet säkerhetstjänst SL Tillsyningsman, SLs 

banor. Detta är dock inget krav. Om du inte har dessa önskade behörigheter vill vi 

gärna se att du vill och kan utbildas också till Tillsyningsman och arbeta som det i 

kombination med arbetet som Elsäkerhetsledare.  

  



 

 

Vad vi kan erbjuda 
Vi är ett konsultföretag med mycket kompetenta och erfarna medarbetare på en 

utvecklingsresa som värdesätter arbetsglädje, kvalitet och lönsamhet – det är så vi 

växer på ett hållbart sätt! Vi vill skapa en arbetsplats där vi dels har gedigen  

kompetens och lång erfarenhet dels en arbetsplats med teammedlemmar som vill 

utveckla sig själv och sin kompetens för framtiden. Så för oss är det inte bara 

kunderna som ska vara nöjda, det är minst lika viktigt att alla som jobbar hos oss ska 

trivas och må bra. Vi arbetar med frihet under ansvar och vill vara ett bolag där vi 

alla kämpar för vårt bolag.  

 

Vi har och tillämpar kollektivavtal, SEKO Väg- och banavtalet.  

Utöver det så erbjuder vi gym och friskvårdsbidrag samt en del ytterligare bra 

förmåner. 

Ansök 
Ansök med personligt brev och CV till henrik.normark@rtcon.se och märk ansökan 

med referens ”Ansökan Elsäkerhetsledare SL till RTCON AB”. Vid eventuella frågor om 

tjänsten vänligen kontakta VD Henrik Normark 0739878746.  

 

Ansök senast den 22 juni 2022. Urval och intervjuer kan dock ske löpande och 

tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

 

Välkommen till RTCON AB! 
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