
Vi söker en  
Chef till enheten planering, Elnät
Är du vår nästa medarbetare? Vill du vara med och bidra till PiteEnergis framtida utveckling? Vi äger och ansvar för elnä-
tet inom Piteå kommun och har ett viktigt samhällsuppdrag att underhålla och utveckla infrastruktur. Att skapa ett gott 
förtroende hos kunder och arbeta långsiktigt och förebyggande utgör grunden för en hållbar utveckling av våra nät. Vi 
erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete där du är med och påverkar utformningen av PiteEnergi framtida distri-
butionsnät. Vi står inför stora utmaningar, att anpassa vårt befintliga distributionsnät till framtidens krav och möjligheter.

Just nu söker vi en chef för enheten planering som hanterar nätplaneringen med nätanalys, investeringsplanering och 
dokumentation av PiteEnergis elnät samt drift- och underhållsplanering. Vidare handlägger enheten alla nyanslutningar  
och ger teknikstöd till övriga avdelningen.

• Enheten omvandlar projektidéer till konkreta projekt, prioriterar, gör  
förprojekteringar och tar fram styrdokument inom området. 

• Enheten genomför övergripande nätutredningar, nätutvecklingsplaner, nätberäkningar  
och nätdimensionering samt upprättar och administrerar fleråriga investeringsplaner.

• Enheten utvecklar underhålls och driftsplaner samt förvaltar och dokumenterar elnätet. 

Vi erbjuder
En flexibel och spännande arbetsplats med goda möjligheter att växa och utvecklas. 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. Vi arbetar aktivt med att inspirera alla medarbetare till ett friskare och 
hälsosammare liv och har därför förmånliga villkor och fokus på friskvård. År 2018 blev vi för andra gången certifierade av Great place to 
work, med ett resultat som visar att hela 96% av våra medarbetare beskriver PiteEnergi som en mycket bra arbetsplats.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för enheten planering har du verksamhetsansvaret för nätplanering, projektering, drift och underhåll samt dokumentation. 
Ditt uppdrag är att ansvara för planeringen på både lång och kort sikt. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Elnät och ansvarar 
för enhetens personal, idag 7 personer, vidare kommer du att ha kontakt med kunder, samarbetspartners, myndigheter, leverantörer 
och relevanta branschorgan. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Vi söker dig som är ingenjör eller har en motsvarande teknisk bakgrund. Du har erfarenhet av kortsiktig och långsiktig planering,  
har goda ledaregenskaper och erfarenhet från en ledande befattning. Du har B-körkort. 
Det är meriterande om du har erfarenhet av: 

• Förvaltning och planering inom infrastrukturområdet.

• Elkrafttekniskt arbete. 

• Nätplanering och nätdokumentationssystem. 

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du analytisk och strukturerad med öga för helhetslösningar. Du är 
intresserad av verksamhetsutveckling och ser möjligheterna med digitalisering. Du är van att arbeta efter uppsatta mål. Vi värdesätter 
eget intresse, engagemang och driv att utvecklas inom yrkesområdet. Goda kommunikativa egenskaper är ett krav och du uttrycker 
dig väl både i tal och skrift.

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 2019-01-06. Skicka cv och personligt brev märkt ”Chef Planering elnät” till 
jobb@piteenergi.se. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast efter överenskommelse. Vi tillämpar KFS energiavtal.
 
Frågor om tjänsten besvaras av: Jörgen Andersson-Strand  (Chef Elnät) vxl 0911-648 00, jorgen.andersson-strand@piteenergi.se 
Facklig representant: Eva Danielsson (Vision) vxl 0911-648 00, eva.danielsson@piteenergi.se

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av jobbannonser.

Västra Kajvägen 1
Box 738 • 941 28 Piteå

Tel:  0911-648 00 kundservice@piteenergi.se
piteenergi.se


