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:

Underhållstekniker, mekanik
Vi söker dig som vill jobba med mekaniskt underhåll hos oss på Växjö Energi, Kraft och värme. Tillsammans
med åtta andra medarbetare arbetar du med förebyggande och avhjälpande underhåll på Sandviksverket och
våra yttre produktionsanläggningar för närvärme och fjärrkyla.
Beredskap kommer att ingå när du har vuxit in i rollen och lärt dig känna anläggningarna.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig med teknisk utbildning och erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete. Du gillar att lösa problem,
är ordningsam och metodisk samt har lätt för att samarbeta med andra, såväl internt som externt. Du trivs bra
med att ha ett varierande arbete med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter ute i våra kraftverk.
Du är ansvarstagande och har förmåga att planera, genomföra och prioritera dina arbetsuppgifter på ett
effektivt sätt. Vi tror att du har driv i ditt arbete och engagemang för dina arbetsuppgifter som tillsammans
med hög arbetsmoral gör dig framgångsrik i rollen och företaget. Du behöver ha goda kunskaper av att
reparera maskiner, svetsa både i svart och vitt material, hydraulik och maskinbearbetning. Erfarenhet av att
arbeta inom process- eller energianläggningar, att arbeta med underhållssystem och har grundläggande
datorkunskap i Office är meriterande. 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 “Underhållstekniker Växjö”
Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast! Dock senast 2019-01-20
Välkommen med din ansökan till underhallstekniker@brapersonal.nu eller
BraPersonal Sverige AB, Linjegatan 3D, 302 50 Halmstad

