Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Bolaget
ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt
5,5 miljarder kronor. Med ett produktsortiment av torv, fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en
betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi.
Inom produktområde Värme äger och driver vi idag 15 fjärrvärmenät och ett 40-tal
värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige. Bland kunderna återfinns både kommuner, bostadsbolag,
industrier, bostadsrättsföreningar och villakunder. Läs gärna mer på neova.se.

Region Skåne är i en expansiv fas och därför söker vi nu:

OPERATIV PLATSCHEF TILL VÅR
FJÄRRVÄRMEVERKSAMHET I ÅSTORP
Gillar du att jobba i en bred roll som kräver stort engagemang, utveckling, samarbete, struktur och
planering så är detta tjänsten för dig. Som Platschef på Neova i Åstorp har du ett övergripande ansvar
för produktion och distribution av fjärrvärme. Arbetet innebär både praktiska och administrativa
arbetsuppgifter. I tjänsten kommer du att ha nära kontakt med både medarbetare, kunder och
leverantörer. Rapportering sker till Driftchef.
Du kommer ansvara för följande:
- Personalansvar
- Kostnads-/budgetansvar
- Daglig driftoptimering
- Planering av daglig skötsel, bränsle, drift och underhåll
- Ledning av projekt
- Rapportering och uppföljning

DIN BAKGRUND
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet från ledande roll inom värme- eller
processindustrin. Som person har du lätt för att leda, samarbeta och kommunicera med andra
människor. Organisationen kräver att du kan hantera frihet under ansvar. Vi ser också gärna att du har
stort engagemang för teknik, ekonomi, arbetsmiljö och miljö. Vi lägger stor vikt på dina personliga
egenskaper.
VAD NEOVA ERBJUDER
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete i ett företag med fokus på teknik och miljö. Ett
flexibelt jobb med frihet under ansvar där du ingår i en arbetsgrupp med god sammanhållning.
KONTAKTPERSONER
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige AB, lena.brantberg@brapersonal.nu, 0703-50 89 09
Maki Fujita, Driftchef, Neova, 0706-64 84 39.
ANSÖKAN
Märk ansökan ”Platschef Neova Åstorp”
Eftersom vi tillämpar löpande urval, och tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdag, vill vi gärna ha din ansökan snarast! Dock senast 2019-10-31
Välkommen med din ansökan till neova@brapersonal.nu
I rekryteringen samarbetar Neova med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Neova.

