
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.

Är du vår nästa medarbetare? Vill du vara med och bidra till PiteEnergis framtida utveckling och att piteborna har till- 
gång till leveranssäker och hållbar fjärrvärme? Som produktionstekniker på avdelningen Värme och Kyla erbjuder vi  
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 utgångspunkten 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 produktionstekniker kommer du att ingå i avdelningen Värme och Kyla. Avdelningen består av 15  
medarbetare och du kommer jobba i en funktion med två andra produktionstekniker som ansvarar för våra värme- 
produktionsanläggningar, där du kompletterar gruppen med din kompetens inom styr och regler. 

Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:

• Drift, underhåll, optimering och utveckling av våra produktionsanläggningar

• Tillsyn och rondering på olika nivåer: dagligen/veckovis/månadsvis/årligen

• Arbete i projektform (från små uppdrag till större projekt)

• Administrativa uppgifter, exempelvis beställningar av tjänster, fakturahantering samt  
 arbete med planering, styrning och informationshantering i våra befintliga system

• Kompetensöverföring till och från nuvarande Styr & Reglertekniker

• Komplettering & stöd till nuvarande Styr & Reglertekniker 

Beredskap enligt schema ingår i tjänsten.

Personliga egenskaper
Tjänsten ger dig stora möjligheter att prioritera och planera arbetsuppgifter både själv och tillsammans med övriga i  
funktionen. Därför värdesätter vi god kommunikations- och samarbetsförmåga, initiativkraft, struktur- och målmedvetenhet. 
Vi ser gärna att du är intresserad av att lösa tekniska problem. Din vilja att utveckla och utvecklas, skapar driv för både dig  
och verksamheten. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet och/eller utbildning inom Styr och regler. Meriterande är även kompetens inom förbrännings- 
teknik, energiteknik med inriktning mot värmeverk, arbete med kulvertnät, el och VVS. B-körkort är ett krav. En viktig del  
av vår utveckling är att öka vår digitala kunskap, därför är det viktigt att din datakunskap är på en god nivå.

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 2018-11-25. Skicka CV märkt ”Produktionstekniker Fjärrvärme” 
till jobb@piteenergi.se. Anställningen är tills vidare. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Frågor om tjänsten besvaras av: Teknikerchef, Christer Nordkvist vxl 0911-648 00. 
Facklig representant: Ulf Marklund vxl 0911-648 00.

Vi söker en produktionstekniker 
till avdelningen Värme och Kyla


