Drifttekniker Kraftvärmeverket
Energi

Om Nässjö Affärsverk
Nässjö Affärsverk AB (NAV) har verksamhet inom vatten och avlopp, fjärrvärme, elnät, renhållning
samt drift och underhåll av gator, parker och fritidsanläggningar i Nässjö kommun. Verksamheten
innefattar även utförande av mark- och anläggningsentreprenader. Företaget har en oslagbar kompetens
inom många skilda områden, vilket ger möjligheten att påverka. NAV har ca 125 medarbetare som får
människors vardag att fungera utifrån visionen "Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i
centrum och kommande generationer i tanken" och kärnvärdena serviceinriktade - långsiktiga framåtriktade - effektiva. Läs gärna mer på www.nav.se.

Beskrivning
Vill du arbeta som drifttekniker hos oss? Här är allas engagemang, delaktighet och ansvarstagande
framgångsfaktorer för att vi tillsammans ska skapa en attraktiv kommun med livskvalitet för de som
lever och verkar här. Både du och företaget ska utvecklas på ett framåtriktat och långsiktigt sätt.
Mångfald är en naturlig del i vår verksamhet. Vi ser olikheter som en styrka och en förutsättning för
konkurrenskraft och tillväxt.
Som medarbetare på NAV kommer du till en trivsam arbetsplats med god laganda där vi tycker det är
mycket viktigt med bra värderingar. Tillsammans skapar vi den stämning vi vill ha på vår arbetsplats. En
lagom dos regler, sunt förnuft och en öppen dialog brukar vara en bra blandning för oss alla.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Ingå i organisationens driftlag vilket arbetar med att upprätthålla driften i bolagets
produktionsanläggningar.
• Övervakning, optimering, drift och underhåll av våra biobränsleeldade produktionsanläggningar för
kraftvärme- och fjärrvärme i Nässjö, Bodafors och Anneberg
• Arbetet bedrivs dagtid 07.00-16.00 med beredskapstjänstgöring var fjärde vecka. Inställelsetiden vid
larm är 30 minuter.

Kvalifikationer
Du som söker bör ha gymnasie- och/eller YH utbildning som drifttekniker med inriktning kraft och
värme, praktisk erfarenhet från industriunderhåll inom något av områdena el-, styr- reglerteknik, praktisk
erfarenhet från drift av fastbränslepannor/kraftvärmeproduktion, prarktisk erfarenhet från
industriunderhåll.
Du måste kunna kommunicera väl på svenska samt inneha körkort klass B.
Som person är du en lösningsorienterad lagspelare, ansvartagande, social och positiv.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning därav ser vi gärna kvinnliga sökanden till denna tjänsten.
Villkor
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
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