Vi söker medarbetare till Sala-Heby Energi Elnät AB
- Elnätstekniker/ Linjemontör/Distributionstekniker,
tillsvidareanställning
Sala-Heby Energi Elnät AB
Sala-Heby Energi Elnät AB ägs till 100 % av Sala-Heby Energi AB och bildades 1973 genom
sammanslagning och samordning av elverksrörelserna i Sala och Heby Kommuner.
Verksamheten har till uppgift att säkerställa en tillförlitlig elleverans till slutkund inom
områdeskoncessionen i Sala och Heby kommuner. De åtgärder som krävs består i att driva och
underhålla näten med tillhörande utrustningar. En kraftfull beredskapsverksamhet säkerställer att
kunderna alltid får den hjälp som krävs för att säkerställa hög tillgänglighet till el.
Vem söker vi?
I rollen som elnätstekniker kommer du utföra ny- och ombyggnation samt även drift och underhåll för
lokalnät från 0,4 upp till 20 kV. Du får goda möjligheter att påverka din arbetssituation i en
självständig roll där ditt driv och din förmåga att ta ansvar kommer vara avgörande. Det här är jobbet
är för dig som gillar att arbeta utomhus, där du får möjlighet att lösa tekniska problem i fält.
Vi arbetar i team men utför också en hel del uppdrag självständigt. Uppdragen kan variera från någon
dag till flera månader. I tjänsten ingår resor inom vårt verksamhetsområde.
Beredskapstjänstgöring förekommer.
Vi söker dig som är elkraftstekniker, alternativt att du har arbetat inom el och vill pröva jobba med
elkraft! Ordning och reda och god fysik är viktigt då du ofta klättrar i stolpar, bär verktyg och går i
oregelbunden terräng. Vi prioriterar alltid säkerheten främst.

Vi vill att du
 har erfarenhet från liknade arbete
 har entreprenörsanda
 är strukturerad och noggrann
 trivs med att arbeta både i grupp och ensam
 har hög fokus på elsäkerhet
 Körkort B är ett krav BE är meriterande

Eftersom vi tycker att mångfald är viktigt för att utveckla vår verksamhet, så vill vi att såväl män som
kvinnor, ung som äldre och personer med olika ursprung söker våra tjänster.
Tjänsterna är heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 1 oktober
skicka därför in din ansökan redan idag.

Låter det intressant?
Mejla din ansökan till Peter König eller skicka brevet till SHE, Box 34, 733 21 Sala.
Vi kommer att göra en löpande utvärdering.
Frågor besvaras av Driftledare Peter König peter.konig@sheab.se telefon 0224-57622
Facklig kontaktperson: SECO L-G Malmqvist lars-goran.malmqvist@sheab.se telefon 0224-57681

