Katrinefors Kraftvärme AB bedriver kraftvärmeproduktion i ett kraftvärmeverk beläget i Mariestads tätort.
Anläggningen består av 2 kraftvärmeblock eldade med biobränslen med en gemensam kapacitet av 65MW
värme och 16,8MW elproduktion. För spetslast och reservproduktion finns 5 oljepannor om totalt 80MW.
Bolaget har 15 anställda som arbetar med drift underhåll och utveckling av anläggningen.
För mer information besök www.katrineforskraft.se

Katrinefors Kraftvärme AB i Mariestad söker

Underhållstekniker el & automation
Som Underhållstekniker vid Katrinefors Kraftvärme i Mariestad kommer du arbeta med drift och underhåll av
anläggningens el och automationssystem men också med mekaniskt underhåll. Du kommer att bidra vid akuta
problem men framförallt arbeta med planerad service och underhåll. Arbetet innebär både praktiska och
administrativa delar där du arbetar med underhållssystem och dokumentation.
Vår kärnverksamhet är produktion av ånga och fjärrvärme, du kommer även att delta i det arbetet under
kortare perioder vilket kan innebära skiftgång.
Katrinefors Kraftvärme AB är beläget centralt i Mariestad inom pappersbrukets industriområde. I tjänsten
förekommer beredskap med inställelsetid på 45 minuter ser vi gärna att du bor i Mariestads närhet.
Arbetstid är dagtid 7–16 med beredskap var 5.e vecka. Skiftgång kan förekomma under kortare perioder.
DIN BAKGRUND
Vi söker dig med teknisk utbildning med inriktning mot el och automation, gärna med erfarenhet av arbete
inom processindustrin eller energiproduktion. Du trivs med att ha ett varierande arbete med både praktiska
och administrativa arbetsuppgifter ute i våra anläggningar. Som person gillar du att lösa problem, är utåtriktad
och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Erfarenhet av att arbeta inom
process- eller energianläggningar, att arbeta med underhållssystem och har grundläggande datorkunskaper i
Office är meriterande. Körkort är ett krav.
KONTAKTPERSONER
Johan Nilsson, VD, Katrinefors Kraftvärme AB, 0501-39 34 32
Mail Jobb@kkab.nu

ANSÖKAN
Märk ansökan ”Underhållstekniker”
Skicka din ansökan till Jobb@kkab.nu
För tillsättning av tjänsten tillämpas löpande rekrytering, sista ansökningsdag är 2020-05-07.
Vi undanber oss alla kontakter från rekryteringsföretag och annonssäljare

