
Megger + KTH-studenter 
S T U D E N T I N F O R M A T I O N  2 0 1 9

Om oss: Vi på Megger Sweden tillverkar och utvecklar portabla elektriska

testutrustningar. Vi är en del av Megger Group-koncernen och är

en av världens största leverantörer av elektrisk provutrustning

och mätinstrument för elkraftsindustrin. Kontoret i Danderyd

har ca 100 anställda. 

Jobba med: Grafiska användargränssnitt  

Kraftelektronik  

Reglerteknik  

Digital & analog elektronik  

Programmering för realtidsoperativ 

Kunderna: Våra kunder är internationella aktörer inom elkraft- och process-

industrin som, ABB, Siemens, Vattenfall, Fortum och Ellevio för

att nämna några. 

El gör vardagen bekväm och säker för oss alla.  

Megger bidrar till ett mer hållbart och säkert samhälle.

Megger Sweden AB 
Rinkebyvägen 19 
182 17 DANDERYD



Att jobba på Megger

Sommaren 2018 har vi haft sju

sommarjobbare på Megger. Här berättar

några av dem om sitt arbete.  

Toomas, Software design 

Kan du berätta vad ni gjort här på Megger? 

 

Vårt projektmål var att skapa en telefonapp

som med hjälp av automatisk bildbehandling

och textigenkänning ska kunna utläsa värden

på skärmen på en av Meggers produkter samt

organisera och sammanställa mätvärdena i

en rapport. 

Sök nu!
Sommarjobb

Vi erbjuder regelbundet exjobb och

sommarjobb för KTH-studenter. Vi tar även in

studenter från tidiga årskurser, Välkommen

med din ansökan: jobsweden@megger.com 

Telefon/ Mejl

08-51019500 / jobsweden@megger.com 

Hemsida / Sociala Media

www.se.megger.com 

Lovisa, Software design 

Tycker du att du har utvecklats under tiden

här? 

 

Ja, jag känner både att jag utvecklats

tekniskt (lärt mig nya bibliotek, nya sätt att

använda java, hur man bygger en app med

Android studio, ny html, att använda och

följa företagsspecifika stildirektiv) och fått

använda mina projektkunskaper på ett

praktiskt sätt. (Det har varit utvecklande att

få se hur ett elkraftsbolag fungerar när de

inte direkt jobbar mot elnätet, som t.ex.

Ellevio) 

Oskar, Supply chain 

Vad har du gjort här på Megger i sommar? 

 

Jag har jobbat som elektronikmontör vilket

innebär att jag har byggt mobila elektriska

testutrustningar. 

Att lära sig alla moment som ingick när man

skulle bygga något var roligt. Det syns inte

utifrån men flera produkter kan innehålla

över 30 olika moment. Detta gör att jobbet

aldrig blir tråkigt då det blir väldigt

varierande. Har även bytt mellan olika

produkter vilket gör att man alltid lär sig

något nytt.   


