Vi söker en Fjärrvärmetekniker
med funktionsansvar för tjänster till kunder

Vill du vara med och se till att piteborna har varmvatten i duschen och värme både hemma och på kontoren när de
startar sin dag? Sök jobbet som fjärrvärmetekniker hos oss! Vi erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete i
ett team med härlig framåtanda.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som fjärrvärmetekniker hos oss kommer du att arbeta med den dagliga kontakten med våra fjärrvärmekunder små som stora, du kommer att vara problemlösaren när akuta problem uppstår men framförallt kommer du
att arbeta med planerad service och underhåll. Arbetet innebär direkt kontakt med våra kunder och entreprenörer,
så din förmåga att samarbeta och kommunicera känns viktig. För att lyckas i uppdraget har du några års arbetslivserfarenhet från liknande uppgifter och du ryggar inte för inslag av administration & budgetarbete då du även
kommer att ha ett funktionsansvar för de tjänster vi utför hos kunder.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

En lämplig bakgrund kan vara VVS-tekniker eller annan teknisk bakgrund alternativt att du har utbildning inom El,
Styr- och regler, ventilation eller annan teknisk utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av fjärrvärme
och dess värmesystem, fastighetsskötsel, elarbete, ventliationsarbete, ritningsläsning eller produktionsarbete. Du
är intresserad av att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet via den digitala utveckling som vi befinner oss i. Du har
minst B-Körkort.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du har ett starkt driv och engagemang i
ditt arbete, och det är viktigt att du har en vilja och intresse för att utvecklas i yrkesrollen, att du är bekväm i att
arbeta både självständigt och i grupp, att du tar de initiativ som behövs och att du är flexibel och har förmågan att
både praktiskt och teoretiskt lösa de tekniska problem som du och övriga i gruppen dagligen ställs inför.
Du är en medarbetare som är glad, positiv, noggrann och har lätt för att samarbeta. Du arbetar serviceiniktat,
kvalitetsmedvetet och har stor ansvarskänsla för våra kunder. Vidare har du en god förmåga att kommunicera
tydligt, både muntligt och skriftligt.

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 2018-01-07
Skicka cv märkt ”Fjärrvärmetekniker” till jobb@piteenergi.se.
Anställningen är en heltidstjänst tills vidare med beredskap var 5:e vecka. Beredskapen blir aktuell inom
perioden 0-6 månader. Provanställning sex månader. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av: Christer Nordkvist (Teknikerchef) vxl 0911-648 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.

