
Megger är en av världens största leverantörer av elektrisk 
provutrustning och mätinstrument för elkraftsindustrin. 

Megger är representerat över hela världen och har fem 
huvudsakliga utvecklingskontor och fabriker – USA, 
England, Tyskland och Sverige.

Megger Sweden som är den svenska enheten ligger i 
Danderyd och har varit aktiv i ca 40 år – tidigare som ett 
enskilt företag och sedan 2007 som del av  
Megger Group.

 ▪ Våra produkter är mobila elektriska testutrustningar

 ▪ Våra kunder är företag inom elkraftsbranchen

 ▪ Vårt kontor ligger i Danderyd

Studentinformation

Ibland är vi ute i fält för att testa våra produkter
TRAX är en av våra senaste produkter som används  
främst för att testa krafttransformatorer.



Megger Sweden AB
Box 724
SE-182 17  DANDERYD

T 08 510 195 00
jobsweden@megger.com
www.megger.com

I Megger Sweden finns ett stort antal 
yrkeskategorier representerade – för 
att vi ska kunna omsätta våra idéer 
till färdiga produkter. 
Hos oss utförs allt från generering av 
produktidéer till konstruktion och produktion. 
Det innebär arbete med både hård- och mjukvara 
i utvecklingsprojekt samt forskningsprojekt.

Fokus för oss är att göra produkterna lätta att 
använda samtidigt som de ska vara världsledande 
i prestanda.

Exempel på vad man kan jobba med hos oss:

 ▪ Grafiska användargränssnitt

 ▪ Kraftelektronik

 ▪ Reglerteknik

 ▪ Digital/analog elektronik

 ▪ Programmering för realtidsoperativOlesia Polovyna jobbar med mjukvarutestning på 
Megger Sweden AB

Vi har regelbundet exjobb och sommarjobb för studenter.

Se se.megger.com/karriar för aktuella platsannonser eller  skicka in en spontanansökan.

Olesia har tips om hur du ska hitta 
jobbet du vill ha.
 ▪ Läs tidningar inom området som du studerar 
och är intresserad av. 

 ▪ Sök info på weben om nya uppfinningar och 
undersökningar. 

 ▪ Delta i olika konferenser. 

 ▪ Skaffa så mycket information som möjligt.

Vi bor i en värld där allting förändras och 
förbättras mycket snabbt så det är jätteviktigt att 
man vet och förstår vad människor förväntar sig i 
morgon eller nästa år.

Läs fler tips av Olesia på: se.megger.com/karriar


