
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 harhundratalet medarbetare  
och omsätter cirka 450 mkr per år.

Vi söker en installations- och service-
tekniker till vår tjänsteavdelning

Vill du vara en del av vår gemenskap och tillsammans med oss, förenkla våra kunders vardag? Tycker du om tekniska  

lösningar, installationer och system? Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete i ett team med härlig framåtanda. 

Vi erbjuder
En flexibel och spännande arbetsplats med goda möjligheter att växa och utvecklas genom utbildning och coachning. 
En arbetsplats som satsar på arbetsmiljö, där vi verkligen värnar om balans mellan arbete och fritid. Våra värdegrunder 
”omtänksamhet, kundnytta och hållbarhet” ligger oss varmt om hjärtat och är vår utgångspunkt i vår utveckling som 
arbetsgivare, det är en grundförutsättning att ha förståelse för och ställa sig bakom dessa. Vi arbetar aktivt med att 
inspirera alla medarbetare till ett friskare och hälsosammare liv och har därför förmånliga villkor och fokus på friskvård.  
2017 blev vi certifierade av Great place to work, med ett resultat som visar att hela 90% av våra medarbetare beskriver 
PiteEnergi som en mycket bra arbetsplats.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som installations- och servicetekniker hos oss kommer du att arbeta med installation, service och underhåll av 
tekniska system. 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 minst tre års arbetslivserfarenhet som elektriker och du har 
med fördel erfarenhet av liknande arbete. Beredskap vid Sikfors kraftstation ingår i arbetsuppgifterna, så även en del 
fastighetstjänst på våra egna anläggningar ex. skalskydd, fastighetslarm, rondering och service/underhåll.

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Vi söker dig som har arbetat som elektriker i minst 3 år och har el-utbildning på minst gymnasienivå alternativt  
KY-utbildning med inriktning mot installationselektriker. Meriterande är tidigare erfarenhet av liknande arbete med 
teknisk service, installationer av teknisk utrustning och tjänsteutveckling. B-körkort är ett krav.

Personliga egenskaper
Vi tror att du sätter kunden i fokus och arbetar serviceinriktat och kvalitetsmedvetet. Du är en ansvarstagande pro-
blemlösare som gärna tar initiativ och som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling av arbetssätt och verk-
samhet. För att trivas i rollen är du driven, noggrann, engagerad och har ett trevligt bemötande i kontakt med både 
kollegor och kunder. Goda kommunikativa egenskaper är ett krav och att du uttrycker dig väl både i tal och skrift på 
svenska och engelska. Du bör ha god datorvana och behärska Officepaketet. Vi tror att du är öppen, utåtriktad  

och har lätt för att arbeta både i team och självständigt.

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 2018-06-10. 
Skicka CV märkt ”Installations- och servicetekniker” till jobb@piteenergi.se. 
Anställningen är tills vidare. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av: Simon Wallström (arbetsledare på tjänsteavdelningen) vxl 0911-648 00
Facklig representant: Stefan Tengman (SEKO) vxl 0911-648 00


