
Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett kommunägt företag med 128 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 certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 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.

Viktiga medarbetare inom affärsområde fjärrVärme
närmar sig pension och Vi söker deras efterträdare

www.hemab.se

Facklig representant:
Sveriges Ingenjörer, Nils Lundquist
0611–55 75 44
nils.lundquist@hemab.se
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Underhållschef
arbetsbeskriVning
Som Underhållschef hos oss har du det övergripande ansvaret för produktionsanläggningarna inom affärsområdet 
och de fyra personer som ingår i vår underhållsavdelning. Du initierar, driver och följer upp underhålls- och in-
vesteringsprojekt med god framförhållning. För att lyckas i din roll är det viktigt för oss att du finns närvarande i 
det operativa arbetet för att säkerhetsställa att arbetet sker på ett effektivt sätt i enlighet med fastställda rutiner och 
kvalitétskrav. I rollen ingår budgetering och uppföljning av verksamhetens kostnader.

Vem är dU?
Vi ser framför oss en person som har gedigen erfarenhet av underhåll alternativt drift av kraft och värmeanläggningar 
eller annan likvärdig process.  Du trivs i ledarrollen och har erfarenhet från arbeten där du haft en ledande befattning 
med personalansvar.  Vidare har du en god förmåga att entusiasmera och skapa förutsättningar för att vi tillsammans 
ska lyckas med arbets-uppgifterna.  Du är van vid projektarbeten och ser ordning och reda som en självklarhet för att 
kunna driva en väl fungerande verksamhet. En förutsättning för tjänsten är att du har goda kunskaper i den lagstift-
ning som gäller för affärsområdet.
Vi värdesätter din kompetens inom el, styr och reglerteknik samt att du har erfarenhet av underhållssystem.
Vi ser gärna att du behärskar engelska språket.

drifttekniker kraft- & Värmeproduktion
arbetsbeskriVning
Vi söker dig som vill arbeta med drift, övervakning och optimering av våra produktionsanläggningar. Du kommer 
även att utföra tillsyn och avhjälpa fel alternativt felanmäla i vårt underhållsystem samt vara delaktig i det förebyg-
gande underhållet.  Vi har idag fem skiftlag med två personer på varje skift och du kommer att fungera som skift-
reserv vid sjukdom och ledigheter.  

Vem är dU?
Du är en flexibel, ansvarstagande person som arbetar lika bra på egen hand som i grupp. Vi förutsätter att du, liksom 
våra övriga medarbetare, prioriterar, analyserar och bidrar på ett naturligt sätt till utvecklingen av verksamhetens 
rutiner. Dina kunskaper har du fått genom högskolestudier alternativt yrkeshögskola med inriktning kraft- och 
värme. Du är antingen i början av din karriär eller så har du arbetat ett antal år med liknande arbetsuppgifter.

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 RekRyteRing. 
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 25 maj 2011.


