
   
 

UNDERHÅLLSTEKNIKER VÄRME 
Vill du arbeta inom en hållbar bransch? Vill du vara med i utvecklingen mot att arbeta 

proaktivt med underhåll? Vill du kliva in i en formbar roll som kräver både struktur, ledarskap 

och en förmåga att lösa problem? Då är du kanske den vi söker. 

 
Arbetsbeskrivning 

Sala-Heby Energi AB och affärsområdet Värme har en målsättning att arbeta med 

förebyggande underhåll, problemlösning och ständiga förbättringar. Som Underhållstekniker 

kommer du arbeta självständigt och i team, där Du i tätt samarbete med kollegor inom Värme 

och externa entreprenörer, driver arbete med pannanläggningarnas mekaniska underhåll och 

el, instrument och automation. Rollen har ett ekonomiskt ansvar med avseende på underhåll- 

och reinvesteringsbudget. Du ansvarar för Värmes systematiska brandskyddsarbete och 

ständig förbättring inom området för underhåll. Beredskapstjänstgöring förekommer i rollen.  

 
Vem är du? 

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda arbete med underhåll och att leda 

andra med goda resultat. Meriterande är erfarenhet av att ansvara för en underhållsbudget 

eller underhållsprojekt. Vi ser gärna att du har en lämplig utbildning eller certifiering inom 

underhåll. 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. 

 
Låter det intressant? 

Vill du bli en av oss är du varmt välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 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. 
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