
Vi söker en  
Chef till enheten utförande, 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.

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 utförande har du verksamhetsanvsaret för nätbyggnation med beredning, projektledning och utförande. I 
enhetens ansvarar ligger även drift och underhåll på distributionsnätet samt belysningsnätet. Ditt uppdrag blir att utveckla arbetssätt 
och driftmetoder och verka för att processerna är effektiva. Du kommer att leda och anvsvara för personalen inom enheten, som idag 
består av två arbetsledare, tre beredare och 17 distributionselektriker. I rollen ingår budgetansvar och ansvar för att investerings- och 
underhållsprogrammet genomförs enligt budget. Vidare ansvarar du för arbetsmiljön, utvecklar säkerhetskulturen och har kontakten 
med kunder, samarbetspartners, myndigheter, leverantörer och relevanta branschorgan. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Vi söker dig som har en elkraftteknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå, alternativt erfarenhet från elkrafttekniskt arbete eller 
projektledning inom bygg och anläggning. Du har goda ledaregenskaper och erfarenhet från en ledande befattning. Du har B-körkort.

Det är meriterande om du har: 

• erfarenhet av elnät/elkraft låg- och högspänning

• erfarenhet av operativ elnätsdrift och ESA-regelverket.

• ett etablerat kontaktnät inom branschen.

• kunskap om de myndighetskrav som branschen lyder under;  
bl.a. Elsäkerhetsverkets och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

• erfarenhet av upphandling av materiel och entreprenader.

• branschspecifika utbildningar såsom exempelvis ESA 14, BAS-P, Bas-U m.fl.

• Elbehörighet AB

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 och att skapa engagemang för detta. För att lyckas i 
rollen är det viktigt att du är stabil och trygg i kritiska situationer och har förmåga att prioritera, samverka och behålla säkerhetsfokus. 
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. Du har ett stort engagemang för personal, kunder, 
teknik, ekonomi och miljö.

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 Utförande 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: Jens Levander (SEKO) vxl 0911-648 00, jens.levander@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


