Eksjö Energi AB
söker
Styr och Regleringenjör
Vi söker Styr och Regleringenjör till kraftvärmeverket.
Vi söker dig som vill vara med i ett härligt gäng med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.
Kraftvärmeverket befinner sig i ett mycket expansivt skede med stor efterfrågan på bekväm, miljövänlig
och prisvärd fjärrvärme. Vår basproduktion sker med en avfallspanna på 18 MW. Produktionsanläggningen
innehåller ytterligare tre fliseldade pannor på sammanlagt 25 MW värme. Mindre fjärrvärmeverk finns
också i Ingatorp och Mariannelund.
Arbetsuppgifter
• Driften av styrsystem och datorer.
• Utföra förändringar och förbättringar i styrsystem.
• Ansvar för att instrument och el fungerar på ett tillfredställande sätt.
• Utföra elektriska installationer.
• Ajourhålla elritningar och övriga processritningar.
• Ansvar för att elanläggningarna är fackmannamässigt godkända.
• Ansvar för inköp och uppdatering av program och att berörd personal från utbildning i
programmen.
• Kontaktperson till Elektriska Nämnden och Elsäkerhetsverket.
• Optimera verksamheten för bästa ekonomiska och miljömässiga drift.
Kvalifikationer
Vi vill att du ska ha en yrkesutbildning inom styr och regler samt el. Högskoleutbildning inom området är
meriterande. Du ska ha jobbat inom styr och regler i några år där erfarenhet från process och
värmeproduktion är meriterande.
Behörighet: Begränsad elbehörighet
Körkort: B
Personlighet
Du ska vara lugn och ha god samarbetsförmåga. Du ska vara serviceinriktad och självgående för att hitta
förbättringar samt lösa problem.
Anställning:
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning
tillämpas. Månadslön enligt avtal.
Övrigt
För tjänsten krävs av företagsläkaren godkänt läkarintyg.
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Information om hur vi hanterar personuppgifter vid rekrytering finns att läsa på vår hemsida
www.eksjoenergi.se (Om Eksjö Energi, GDPR).
Upplysningar om tjänsten
Hans-Åke Svensson, produktionschef

0381-19 20 71

Fackliga representanter
Bernt Lööf, Ledarna
Tobias Elmtun, Vision

0381-19 20 66
0381-19 20 87

Ansökan
Ansökan jämte meritförteckning, betyg, referenser och de handlingar du önskar åberopa skall vara inkomna
senast 2019-03-10 till hansake.svensson@eksjoenergi.se alt. Eksjö Energi AB 575 80 EKSJÖ, märkt
”Styr och Regleringenjör”.
Organisation
Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver
produktion och distribution av fjärrvärme, ansvarar för Eksjö kommuns renhållningsverksamhet, vattenoch avloppsverksamhet, parkenheten samt skötsel och underhåll av det kommunala gatunätet. Bolaget har
två dotterbolag, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet,
elförsäljning samt data- och telekommunikation. Vår vision är att genom kompetens, inspirerade
medarbetare och ständiga förbättringar styra verksamheten mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Koncernen har 80 anställda och en omsättning på 250 Miljoner kr.

