
   
 

UNDERHÅLLSINGENJÖR VÄRME 
 
Om tjänsten 

På grund av våra stora investeringar och omfattande omvärldskrav inom miljö, kvalitet och 

säkerhet söker vi på Sala-Heby Energi AB en positiv och självgående underhållsingenjör till 

affärsområdet Värme. Placering i Sala på Silververket. 

 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Som Underhållsingenjör ingår du i driftledningen inom Värme och det är du som leder 

utvecklingen i förändringen av vårat arbetssätt med underhåll. Du arbetar både självständigt 

och i tätt samarbete med kollegor och entreprenörer för att vårt strategiska, förebyggande och 

reaktiva underhåll utförs kostnadseffektivt och strukturerat på våra produktionsanläggningar 

och dess distributionsnät. Du har ett ekonomiskt ansvar med avseende på affärsområdets 

underhållsbudget och de utvecklingsprojekt som du driver.  

 
Vem är du? 

Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap, underhållsarbete och att driva 

förbättringsprojekt. Meriterande är erfarenhet av att ansvara för en kostnadsbudget. Vi ser 

gärna att du har en ingenjörsutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande 

arbetslivserfarenhet. Du känner dig trygg i rollen och vill ha ett varierat arbete där du får både 

utföra egna underhållsjobb men också leda andra i utförandet. Meriterande är om du har 

erfarenhet från energiproduktion, processindustri eller liknande. B-körkort är ett krav. 

 

Du har en positiv grundsyn och förmåga att samarbeta såväl internt som externt med kunder 

och entreprenörer. Som person är du engagerad, har en god självinsikt och uthållighet. Du har 

lätt för att skapa förtroende, samarbete och relationer. Du har förmågan att ta tillvara på och 

utveckla medarbetarnas kompetens och drivkraft. Vi lägger stor vikt vid dina personliga 

egenskaper. Vidare är du strukturerad och organiserad och tar lätt till dig information som gör 

att du kommer till beslut. 

 
Vilka är vi?  

Sala-Heby Energi är en energikoncern ägd av Sala och Heby kommuner med ett tydligt 

uppdrag och drivkraft mot ett hållbart samhälle. Vi verkar i huvudsak i Sala och Heby 

kommuner med verksamheter inom elhandel, fjärrvärme, elnät och energieffektivisering. Vi 

är Den lokala kraften och erbjuder lokala kunder ett förnybart alternativ. Vi arbetar för att 

skapa möjligheter och att vårt arbete gör skillnad.  

 

Sala Heby Energi är en arbetsgivare som värnar lika mycket om dig som medarbetare som 

våra kunder. Vår frisknärvaro är hög och vi månar mycket om trivseln på jobbet. För vårt 

arbete har vi erhållit en guldmedalj i kundbemötande från våra kunder. 

 SHE ägs av Sala och Heby kommuner. 

 Vi är ca.60 anställda fördelade på 3 bolag.  

 Vår affärsidé är att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i huvudsak 

Sala och Heby kommuner. 

 I vår egen verksamhet är vi 100% fossilfria. 

 Vår omsättning uppgår till ca.300 mkr. 

 
Låter det intressant? 

Vill du bli en av oss är du varmt välkommen med din ansökan senast den 26 september 2021.  



I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till  

anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Du skickar din ansökan till 

Affärsområdeschef Värme. För mer information om tjänsten kontakta: 

 

Mattias Eriksson  Thomas Esposito 

Affärsområdeschef Värme  Arbetsledare Värme 

0224 – 576 60  0224 – 576 69 

mattias.eriksson@sheab.se  thomas.esposito@sheab.se 

 

Förtroendevalda kontaktpersoner 

Oscar Forsman, Sveriges ingenjörer, 0224 – 576 24 

Viktoria Söder, Vision, 0224 – 576 36 

Thomas Esposito,  Ledarna, 0224 – 576 69 

David Larsson, SEKO Energi, 0224 – 576 85 

 
Övrigt  

Till rekryterings- och annonsföretag: Vi har redan valt våra samarbetspartners i samband med 

denna annons. 

 

mailto:mattias.eriksson@sheab.se
mailto:thomas.esposito@sheab.se

