FJÄRRVÄRME
Karlshamn Energi skapar enkla, prisvärda och kundnära lösningar där tonvikten
ligger på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständigt fokus på utveckling
och service.
Söker du nya utmaningar och lockas av ett stabilt bolag som satsar på framtiden?
På Karlshamn Energi arbetar vi efter ledstjärnorna nöjda kunder, rätt kvalitet, god ekonomi,
bra miljö och arbetsmiljö. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät,
Bredband, Elhandel och Vatten. Karlshamn Energi är ett mycket stabilt och utvecklingsinriktat
företag som omsätter ca 330 miljoner kronor per år och har 82 anställda. Bolaget är certifierade
enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Läs mer om oss på www.karlshamnenergi.se

KARLSHAMN ENERGI SÖKER

VÄRMETEKNIKER
Tjänsten innebär att du huvudsakligen kommer att arbeta med förebyggande- och
avhjälpande underhåll samt drift av hela kedjan av fjärrvärmesystemet i Karlshamn
från produktionsanläggning via fjärrvärmenät till kundanläggningar.
Efter utbildning kommer du även ingå i vår beredskapsstyrka. Du jobbar både i våra datoriserade styrsystem samt praktiskt i vårt fjärrvärmesystem och är med i dess vidareutveckling. I tjänsten ingår även att
vara delaktig i olika drift & underhållsprojekt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på dagtid där beredskapstjänstgöring ingår.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig som har utbildning eller erfarenhet av process och/eller driftrelaterade arbetsuppgifter,
mekanisk bakgrund, el och instrument erfarenhet är även det meriterande. Du ser vad som behöver göras
i den dagliga verksamheten och tar gärna egna initiativ för att utveckla och förbättra den. Det finns goda
möjligheter till vidareutveckling både inom något fördjupningsområde eller mer allmänt beroende på din
bakgrund, erfarenhet och intressen.
God samarbetsförmåga är en självklarhet och vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. B-körkort
är ett krav.
KONTAKTPERSON
Pontus Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige AB, pontus.brantberg@brapersonal.nu
Telefon 070-268 06 70
ANSÖKAN
Märk ansökan ”Värmetekniker Karlshamn Energi”
Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast! Dock senast 2019-04-21.
Välkommen med din ansökan till varmetekniker@brapersonal.nu

I rekryteringen samarbetar Karlshamn Energi med BraPersonal
Sverige AB. Anställning sker direkt på Karlshamn Energi AB.

