Växjö Energi – en del av din vardag
Växjö Energi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom
dotterbolaget Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Vi ligger ständigt i framkant med ny
teknik och skapar utveckling genom att vara regionens självklara infrastrukturaktör. Med stort engagemang och starkt
miljöfokus skapar våra hängivna medarbetare prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra
kunder – idag och i framtiden.
För mer information besök www.veab.se

Vi söker nu:

Underhållsingenjör, mekanik
Vi söker en ingenjör med ett brinnande intresse för underhåll, men även för processen vid våra
produktionsanläggningar. Du kommer att ingå i anläggningssektionens mekaniska underhållsavdelning på vårt
biobränslebaserade kraftvärmeverk Sandviksverket. Tillsammans ansvarar vi för driftsäkerheten och
utvecklingen av anläggningarnas teknik och fastigheter. Uppdraget är ansvarsfullt, utmanande och
stimulerande i en positiv miljö där vi också ser till att ha roligt ihop på vår arbetsplats. Som underhållsingenjör
utvecklar och förbättrar du det förebyggande och avhjälpande underhållet på sektionen. Du kommer att
ansvara för större underhållsinsatser hela vägen från beställning till utförande. Du kommer även att utföra
grundorsaksanalyser, delta som sakkunnig i projekt, vara med och utveckla vår reservdels- och lagerhantering
och vid behov även delta i det avhjälpande och förebyggande underhållet.
DIN BAKGRUND
Vi vill att du har en relevant teknisk högskoleutbildning och några års arbetslivserfarenhet, gärna från energieller processindustrin. Du är en stolt ingenjör som trivs bra med att ha ett varierande arbete med praktiska
arbetsuppgifter ute i våra kraftverk blandat med administrativa frågor. Det krävs god förmåga att samarbeta
med kollegor, konsulter och entreprenörer. En av utmaningarna vi ser är att ständigt vara beredd att fatta
beslut utifrån olika avvägningar. Du tänker långsiktigt och har blick för helheten. Vi lägger stor vikt på dina
personliga egenskaper. Erfarenhet av att arbeta med underhållssystem är meriterande. Goda kunskaper i
svenska och engelska samt körkort är ett krav.
VARFÖR VÄXJÖ ENERGI
Vi erbjuder dig ett omväxlande och spännande arbete i ett framgångsrikt företag genom intressanta och
kvalificerade arbetsuppgifter. Vi eftersträvar en god balans mellan arbete, familj och fritid. Växjö Energi har
ambitionen att ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten.
KONTAKTPERSON
Pontus Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige AB, pontus.brantberg@brapersonal.nu Tel: 0702-68 06 70
ANSÖKAN
Märk ansökan “Underhållsingenjör Växjö”
Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast! Dock senast 2019-01-20
Välkommen med din ansökan till underhallsingenjor@brapersonal.nu eller
BraPersonal Sverige AB, Linjegatan 3D, 302 50 Halmstad

