Vi söker en IT-chef
Vill du vara med på vår digitala resa och leda PiteEnergi in i framtiden? Har du ett genuint intresse för att utveckla
och coacha samtidigt som du är driven, engagerad och brinner för digitaliseringens möjligheter? Vi erbjuder
ett stimulerande och utvecklande arbete i ett team med härlig framåtanda.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Energibranschen står inför historiens största omställning genom den extremt accelererande teknikutvecklingen
inom området. I rollen som IT-chef hos oss förväntas du ha en aktiv roll i detta omställningsarbete. Din främsta
uppgift kommer att vara det övergripande ansvaret för IT-avdelningen, med uppdrag att säkra den dagliga driften
men också att stödja bolaget i, och ständigt driva på digitaliseringen i verksamheten och ta nästa kliv i utvecklingen.
Din uppgift blir att aktivt leda, coacha och utveckla, du har i dagsläget verksamhets-, ekonomi- och personalansvar
för fem medarbetare. Planering och uppföljning är en naturlig del i arbetet. Vi samverkar med Piteå kommun och
Pikab-bolagen, ibland handlar det om att gemensamt lösa ett specifikt uppdrag, i andra fall om mer omfattande
projekt där flera aktörer är inblandade.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Vi söker dig som har eftergymnasial examen inom IT. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledande befattning med
personal-, budget och verksamhetsansvar. Meriterande är erfarenhet av strategiskt arbete och utvecklingsfrågor
enligt PROPS eller motsvarande, likaså erfarenhet inom ITIL eller PM3 och agilt utvecklingsarbete. Erfarenhet av
upphandlingar, kravställningar av IT-lösningar samt genomförande av förändringsarbete är också önskvärt.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du har en naturlig fallenhet för att leda, inspirera
och utveckla dina medarbetare. Det är viktigt att du är strukturerad, engagerad, affärsdriven och lyhörd samt har
en förmåga och intresse att sätta dig in i och förstå på vilket sätt IT kan stödja och utveckla koncernens verksamhet.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har hög arbetsmoral och är målfokuserad. Vidare är du förtroendeingivande
och du har en god förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Du är
van att arbeta med projekt och är skicklig på att skapa långsiktiga relationer på alla nivåer i organisationen. Du har
grundläggande kunskaper inom IT, både inom olika teknikområden (server, nät, lagring, molntjänster etc.) samt god
kunskap kring arbetssätt för support, drift och utveckling.

Vi erbjuder

En flexibel och spännande arbetsplats med goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget genom
utbildning och coachning. Vi har många fömåner såsom friskvård, aktiviteter och ledighet etc.

Ansökan och kontaktpersoner

PiteEnergi eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter den kvalitet som en jämn ålders- och
könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2018-01-02.
Skicka cv märkt ”IT-chef” till jobb@piteenergi.se.
Anställningen är tillsvidare. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av: Niclas Lundkvist (Administrativ chef) vxl 0911-648 00
eller 070-370 66 00. Facklig representant: Ulf Marklund (Vision) vxl 0911-648 00
PiteEnergi är en helägd kommunal koncern som möjliggörhållbar utveckling i regionen.
Vi erbjuder 100 % förnybar elsamt äger, underhåller och utvecklar Piteås el-, fjärrvärme
och bredbandsnät med miljöns bästa i fokus. PiteEnergi har hundratalet medarbetare
och omsätter cirka 450 mkr per år.

