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Stenungsund 2020-05-12

 

Vi söker dig som vill arbeta som drifttekniker i vår produktion av fjärrvärme.   

Produktionsanläggningen består av fyra pannor i Stenungsund, en panna i Stora Höga och sju 
produktionsenheter för restvärme som är placerade hos den petrokemiska industrin i Stenungsund.  

Som drifttekniker hos oss arbetar du med att optimera driften samt utför underhåll av våra 
produktionsanläggningar, vårt distributionsnät och våra kunders fjärrvärmeanläggningar, så att våra 
kunder får sin värme levererad på ett tryggt och resurseffektivt sätt. 

Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Inställelsetid 30 minuter. 

Meriterande är driftteknisk grundutbildning eller motsvarande samt erfarenhet från arbete med 
fjärrvärme och förbränningsanläggningar. 

Då teamet är avgörande för resultat och trivsel, så lägger vi stor vikt vid din sociala kompetens och 
samarbetsförmåga. God datorvana och kunskaper eller erfarenhet från industriella styrsystem samt 
underhåll av värmesystem i allmänhet är meriterande. 

Som person är du social och prestigelös med en god samarbetsförmåga. För att lyckas i denna tjänst 
bör du ha en god administrativ förmåga och vara strukturerad, då en stor del av arbetet utförs 
självständigt och under eget ansvar. 

För tjänsten krävs B-körkort. 

Hos oss får du ett spännande arbete i en liten organisation där miljö, teknik och utveckling står i fokus. 
Vi vet att våra medarbetare är nyckeln till framgång och nöjda kunder. Därför arbetar vi medvetet för att 
vara en stimulerande och ansvarstagande arbetsplats, där kompetensutveckling och balans i livet är 
viktiga delar. Mångfald och jämställdhet hjälper oss att utvecklas och vi arbetar aktivt med hälsa och 
friskvård. 

Vi erbjuder dig ett arbete i en verksamhet som kombinerar hög kompetens med en vilja att ständigt 
utvecklas.  
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Stenungsunds Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag som tillhandahåller fjärrvärme i Stenungsunds 
tätort. De flesta hyresfastigheter, skolor och kommunala fastigheter i Stenungsunds tätort är anslutna 
till fjärrvärmenätet. Det finns också ett stort antal industrifastigheter och villor anslutna. Företaget har 
ett nära samarbete med kemiindustrin i Stenungsund och största delen av värmen som levereras utgörs 
av restvärme från kemiföretagen. Resterande produceras i våra egna naturgaseldade pannor. 

Stenungsunds Energi & Miljö AB har i dagsläget 1 400 kunder och en omsättning på cirka 45 mkr. Årligen 
investeras 10 - 20 mkr i utbyggnad av fjärrvärmenätet eller i utveckling av fjärrvärmecentralen. 

Bolaget är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. 

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Månadslön. 

Erland Astorsson, VD 

Telefon 0303-73 86 60 

Mail erland.astorsson@stenungsundsenergi.se 

Sista dag att ansöka är 2020-06-07. 

Maila din ansökan till info@stenungsundsenergi.se   

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

 

 

mailto:info@stenungsundsenergi.se
http://www.stenungsundsenergi.se/
mailto:erland.astorsson@stenungsundsenergi.se
mailto:info@stenungsundsenergi.se

