
Lär känna oss på Elicom! 

Under en tid framöver kommer ni få lära 
känna oss som jobbar på Elicom lite mer. 

Först ut blir vårt nya tillskott Johan Mattinson, 
som vi vill hälsa varmt välkommen till oss.  

Johan kommer ingå i vår säljorganisation som 
teknisk säljare och är stationerad i Stockholm.   

Han har tidigare arbetat som tekniker, teknisk 
säljare, projektör och projektledare. Med 
fokus på VA i över 30år. Initialt med El & 
automation, men det har även blivit andra 
produkter till samma segment. 

Några korta intervjufrågor vi ställde till Johan 
under första arbetsveckan.  

Föredrar du kaffe eller te?
- Kaffe är gott 

Snö eller strand?
- Vill gärna ha sand mellan tårna 

Vad gillar du att göra på fritiden?
- Matlagning och allmänt husfix 

Vad var det som gjorde att du valde just 
Elicom?
Elicom´s starka varumärke och kompletta 
erbjudande. Att alla anställa värderas högt.  

Hur länge har du jobbat på Elicom?
En vecka 

Johans egen summering av hans första 
arbetsvecka:

” Haft introduktionsvecka hos min nya 
arbetsgivare. Fick då en djupare inblick i vad 
Elicom står för och kan göra för er. Med egen 
konstruktion, tillverkning, programmering och 
installationskapacitet är de en väldigt stark, 
trygg och pålitlig leverantör. Med många års 
erfarenhet och kompetens under samma 
tak, och en gemensam ambition att alltid 
göra det bästa för sina kunder. Oberoende 
av fabrikat, anpassat och optimerat för 
respektive applikation. Beställarens önskemål 
är alltid i fokus för långsiktigt hållbara, 
kostnadseffektiva, kvalitativa och miljövänliga 
anläggningar. Till både VA, industri och 
infrastruktur. På Elicom har alla medarbetare 
ett stort värde, välmående har högsta 
prioritet. Eftersom varje individ betyder 

mycket för teamet och en lyckad tillväxt. Här 
känner man ett mervärde, en stolthet att få 
vara med och bidra. Tack Elicom för en bra 
start och att jag har 
fått förtroendet 
att vara med!”

Johan Mattinson
Teknisk säljare 
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