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:

Drifttekniker, Kraft och Värme
Vi är idag drygt 30 personer som jobbar med driften av Växjö Energis större produktionsanläggningar för el,
värme och kyla. Vi söker nu en drifttekniker till våra anläggningar på Sandviksverket. Du får gärna ha
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom energibranschen eller från annan liknande verksamhet, men det
är inget krav.
Arbetsuppgifterna är mångsidiga och består av rondering, driftomläggningar och förebyggande underhåll på
Sandviksverket, men även driftövervakning från kontrollrummet. Du förväntas ha god kännedom och kunskap
om förbränningsteknik, termodynamik och en förmåga att se processen som en helhet och med det som
grund ska du kunna köra systemen på bästa sätt ur ett säkert, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Efter
några år hos oss finns goda möjligheter till ett ökat ansvarstagande som driftmästare eller skiftledare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på dagtid, men framöver kommer du ingå i ett skiftlag med tillhörande
skiftgång.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig som har en drifttekniker- eller driftingenjörsutbildning inom energi eller motsvarande.
Du har en förmåga att arbeta självständigt men även lätt för att samarbeta och dela med dig av din kunskap.
Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet, motiveras av problemlösning och tar ansvar
för att ständigt utveckla dig själv och verksamheten. Du är intresserad och nyfiken på ny kunskap och bidrar
till ett gott arbetsklimat i gruppen.
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
Lars, Magnusson, Gruppchef Drift, 0470-77 52 10

ANSÖKAN
Märk ansökan “Drifttekniker Växjö”
Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast! Dock senast 2019-02-28
Välkommen med din ansökan till drifttekniker-vaxjo@brapersonal.nu eller
BraPersonal Sverige AB, Linjegatan 3D, 302 50 Halmstad

