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Affärsområde Elnät, söker
Arbetsledare, utförande
Affärsområde Elnät ansvarar för eldistributionen inom PiteEnergis nätområde och har totalt 29 medarbetare.
Affärsområdet består av fyra enheter Teknik, Mätning, Nätplanering och Utförande. Enheten Utförande arbetar
med reinvesteringar samt drift & underhållsåtgärder av elnätet och består av 16 distributionselektriker samt 2
arbetsledare. För att ersätta kommande pensionsavgång, söker vi nu en arbetsledare till enheten Utförande.

Arbetsuppgifter
 Arbeta i nära samverkan med Elnäts övriga enheter Teknik, Nätplanering och Mätning samt
verka för samarbete och utveckling tillsammans med övriga affärsområden och avdelningar
inom företaget.


Ansvara för planering, arbetsmiljö, ekonomi av förekommande arbeten/projekt för
utförandegruppen.



Tidrapportering och uppföljning.



Genomföra utvecklingssamtal med utförandegruppen, ställa tydliga krav och löpande följa upp
medarbetarna.



Fungera som kopplingsansvarig vid större kopplingsarbeten, vid behov delegera
kopplingsansvar.



Utveckla organisation, rutiner och instruktioner för utförandegruppen vad gäller arbetsmiljö,
arbetsmetoder, säkerhet och ekonomi. Bidra till ständiga förbättringar och effektiviseringar av
verksamheten. Arbeta mot uppsatta mål.



Utveckla och ständigt förbättra vår förmåga att avhjälpa fel och väderrelaterade störningar i
elnätet.



Avbrottsplanering, felrapporter.



Delta i och utveckla vår kommunikation med kunder och media vid elavbrott. Stort kundfokus
i alla aktiviteter.



Delta vid upphandling och uppföljning av entreprenörer för t.ex. drift och underhåll.



Vid behov kontakt med myndigheter, exempelvis Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket.
Samverkan med övriga aktörer i branschen för bl.a. utbildning, övningar och krisplanering.



Beredskapstjänstgöring som driftledare kan bli aktuell framöver.

Krav


Du har en elkraftteknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå.



Erfarenhet av elnät/elkraft låg- och högspänning, både i praktiken och i någon arbetsledande
ställning.



Körkort med B-behörighet.



Van datoranvändare som väl behärskar MS Office.

Meriterande
 Elbehörighet AB


Erfarenhet av operativ elnätsdrift och ESA-regelverket.



Erfarenhet av att använda fjärrkontroll(Scadasystem).



Kontaktnät inom branschen.



Väl insatt i de myndighetskrav som branschen lyder under; bl.a. Elsäkerhetsverkets och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.



Erfarenhet av upphandling av materiel och entreprenader.
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Ledarerfarenhet gällande förändringsarbete.
Körkort med CE-behörighet.
Erfarenhet av MS Project eller liknande

Personliga egenskaper
 Du är tydlig med förmåga att kommunicera och implementera förändringar i verksamheten.
Nyckeln till vår framgång är kompetenta och motiverade medarbetare som känner ansvar för
sina arbetsuppgifter och verksamheten.


Eget intresse, engagemang och driv med förmåga att ständigt utveckla medarbetare,
verksamhet, organisation, rutiner och arbetssätt – samt skapa engagemang för detta.



Du är affärsmässig, intresserad av vad som sker i omvärlden, lyhörd för våra kunders behov
och har god samarbetsförmåga internt och externt.
Stabil och trygg i kritiska situationer, med förmåga att prioritera, samverka och behålla
säkerhetsfokus.



Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar KFS energiavtal.
Ansökan med personligt brev och CV senast 16/12-2013 till jobb@piteenergi.se eller per post
PiteEnergi
Personalavdelningen
Box 738
941 28 Piteå
Märk din ansökan med ”Arbetsledare”
Frågor om tjänsten besvaras av
Elnätchef Carl Wanhainen, 0911-648 51, 070-227 29 94
Fackliga representanter:
Eva Danielsson, Vision, 0911- 648 30
Jonas Marklund, SEKO, 070-378 43 36

PiteEnergis strategier:
Ett PiteEnergi – Kundfokus – Utveckla.
Miljö är ett viktigt ledord i vår verksamhet.

