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Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett kommunägt företag med 130 anställda och en omsättning på cirka 300 Mkr. 
Våra tre kärnvärden är personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan. Att våra verksamheter fungerar väl och utvecklas är 
viktigt för Härnösands kommun. Vi är certifi erade enligt ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 samt AFS 2001:1. Just nu är 
vi inne i en intensiv generationsväxling. Denna sker planerat och består dels av nyrekryteringar, dels av organisatoriska förändringar.

VI SÖKER EN NYCKELSPELARE TILL AFFÄRSOMRÅDE FJÄRRVÄRME

Facklig representant: Sveriges Ingenjörer, 
Nils Lundquist, 0611–55 75 44
070-639 68 51, nils.lundquist@hemab.se

FJÄRRVÄRME | VATTEN | ELNÄT | RENHÅLLNING

ARBETSBESKRIVNING
Arbetet som distributionschef hos oss är ett uppdrag med stor 
bredd. Dels arbetar du kundorienterat med försäljning och 
marknadsföring av fjärrvärme till nya kunder inom Härnösands 
kommun och dels arbetar du bland annat med reinvesterings-
planer, upphandlingar och budget/prognoser. I tjänsten ingår 
att du är ansvarig projektledare för de projekt som drivs inom 
avdelning Distribution.

VEM ÄR DU?
Vi ser framför oss en person som har en högskoleingenjörs-
utbildning inom energiteknik, alternativt väg och vatten. 
Du har arbetat ett antal år med energitekniska frågor och vi värde-
sätter kunskaper inom ekonomi, entreprenadjuridik och lagen 
om offentlig upphandling. I dina tidigare roller har du arbetat 
självständigt med god leveransförmåga samtidigt som du haft en 
hög grad av tillgänglighet. I rollen som ledare är du kommunika-
tiv och tillför energi och helhetssyn och du har en god förmåga 
att skapa förutsättningar för att vi tillsammans skall lyckas med 
vårt uppdrag.  

Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi arbetar efter KFS 
energiavtal och drogfrihet är en självklarhet på vår arbetsplats. 
Därför är drogtest obligatoriskt vid alla nyanställningar.

I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med FENA REKRY-
TERING. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Nina 
Sterning på 070-660 26 24 

Välkommen med din ansökan till:
nina@fenarekrytering.se senast den 16 januari 2012.
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Två av HEMABs medarbetare; 

Tobias Sjöstrand och Cathrine Edholm.

VÅR VACKRA STAD! 
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