


 
 

 
 

VARBERG Susvindsvägen 17
0340-50 40 00 www.bildepot.se

Vi levererar IT och Telefoni 
till Blacklink Networks

Varberg

Sedan 2011 förser Blacklink Networks kunder med helhets-
lösningar inom data- och telekommunikation. En utveckling 
har skett sedan starten och vi är numera en aktör som verkar 
i branschens absoluta framkant. Blacklink Networks genom-
syras av kvalité, kompetens och en stark gemenskap. Trots 
företagets unga ålder rapporterar vi en imponerande tillväxt. 

Vi arbetar för att skapa hållbara lösningar för kunden och en 
positiv samt utvecklande miljö för våra anställda. Finns det 
en trivsam arbetsmiljö för personalen blir jobbet väl utfört, 
vilket resulterar i nöjda kunder. En enkel men självklar ekva-
tion som leder till framgång och tillväxt.

Vi på Blacklink Networks riktar oss till både fastighetsäga-
re och operatörer av offentliga och privata nät avsedda för 
data- och telekommunikation. De tjänster och produkter vi 
tillhandahåller utmärks av erfarenhet, kunskap och kvalité. 
Oavsett om det handlar om planering, utbyggnad eller ope-
rativ drift av kommunikationsinfrastruktur. 

EXPERTIS INOM  
DATA- OCH TELEKOMMUNIKATION



Din rådgivare för 
framgångsrikt företagande

www.pwc.se/varberg

Som Sveriges ledande rådgivare inom revision, redovisning, skatt och 

tänkas behöva för att driva och utveckla ditt företag. Kontakta oss i Varberg på 
010-212 80 00, tillsammans tar vi dig närmare dina mål och visioner.

a�ärsutveckling har vi kunskapen, erfarenheten och alla de tjänster du kan

Viktigast för oss på Blacklink Networks är våra medarbetare. 
Deras engagemang och kompetens spelar en avgörande roll 
för vår positionering i branschen.

FIBERSYSTEM
Spetskompetensen hos Blacklink Networks finns inom 
fibrer. Här utför vi alla de tjänster som det möjligen kan 
finnas behov av, och vi gör det otroligt bra. Oavsett om 
det rör sig om blåsning, svetsning, mätning eller felsök-
ning – är vi experter. Vi arbetar med en omfattande 
maskinpark som kalibreras årligen för att säkerställa att 
den uppfyller de krav som ställs. Vi är certifierade för att 
arbeta med alla fibertyper. 

CATKABELINSTALLATION
Med lång erfarenhet inom området och hög kompetens 
förser vi våra kunder med installation av kopparkabel. 
Även här är vi certifierade och investerar i en stor ma-
skinpark, för att möta marknaden och kunna mäta och 
certifiera kopparnät av alla storlekar.  

PROJEKTERING
Vi på Blacklink Networks förser våra kunder med ett hel-
hetskoncept, där vi tar hand om små som stora projekt 
– oavsett om det rör sig om fiber eller koppar. Vi tar fram 
ritningar, panelkort och övrig dokumentation samt ger råd 
kring material, tillvägagångssätt och effektivisering av ar-
bete.  Vår hjälpsamma personal, med många års erfaren-
het, är aldrig längre bort än ett telefonsamtal. 

UTBILDAD PERSONAL
Viktigast för oss på Blacklink Networks är våra medar-
betare. Deras engagemang och kompetens spelar en 
avgörande roll för vår positionering i branschen. Gemen-
skap är en viktig del av arbetsmiljön hos oss och vad vi 
menar är nyckeln till framgång. Oavsett om personalen 
precis har avslutat sin utbildning på den interna skola 
som skolverket sanktionerar, eller om medarbetarna har 
tidigare erfarenhet från annat håll – det är gemenskapen, 
drivet och kunskapen hos personalen som leder till kvali-
té för kunden.



0340-50 09 10
info @ blacklink.se

Kontor Varberg: Susvindsvägen 29
432 43 Varberg

Kontor Malmö: Sångleksgatan 8
215 79 MALMÖ
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Vår samarbetspartner när det gäller bemanning, rekrytering och omställning
www.wikan.se

Lokal närvaro med våra kontor i:   Kristianstad   •   Lund   •   Eksjö   •   Tomelilla   •   Vetlanda   •   Skellefteå   •   Karlskrona


