
Ystad Energi AB står för kompetens, säkerhet och samhällsbyggnad inom elnät, elförsäljning, fjärrvärme-
försörjning och öppet stadsnät. Ystad Energi AB omsätter ca 190 Mkr per år och det arbetar 35 personer 
uppdelat på fyra affärsområden: Elnätsverksamheten som överför 220 GWh, fjärrvärmeverksamheten 
levererar 140 GWh värme, Öppet Stadsnät med fiberanslutning och elhandeln som säljer YstadElen. 
Ystad Energi är helägt av Ystads kommun.
Fjärrvärmeverksamheten drivs från huvudproduktionscentralen Anoden i Ystad, samt lokala produktions-
centraler i Hedeskoga och i Köpingebro. Totala produktionseffekten är ca 70 MW, biobränsleeffekten är ca 
35 MW.  Den årliga fjärrvärmeproduktionen är helt fossilfri, 100% biobränslebaserad. Fjärrvärmenätet är för 
närvarande ca 110 km långt och vi har ca 1 750 fjärrvärmekunder, en utbyggnad av fjärrvärmenätet pågår.

Drifttekniker
Ett omväxlande jobb med många intressanta utmaningar. Du kommer att ingå i fjärrvärmeavdelningen be-
stående av sju personer som svarar för alla frågor rörande fjärrvärmen inom Ystad Energi AB. I vår produk-
tionsapparat ingår idag fyra fastbränsleeldade hetvattenpannor, tre biooljepannor, två hetvattenpannor med 
bränslet deponigas och en pelletspanna.

Exempel på förkommande arbetsuppgifter:
• Optimera den dagliga driften av våra produktionsanläggningar och fjärrvärmenät
• Delta i akut reparationsarbete och det planerade underhållet av pannanläggningar, kundanläggningar och 
 fjärrvärmenät
• Vissa arbetsuppgifter kräver en öppen dialog med våra fjärrvärmekunder som byte av fjärrvärmemätare, 
 service av fjärrvärmecentraler och andra tjänster till fjärrvärmekunderna
• Tjänsten medför att du kommer ingå i vår beredskapsstyrka och det är därför ett krav att du har din bostad 
 i eller nära Ystad
• Körkort klass B är ett krav

Din bakgrund
• Vi söker dig med högskoleexamen som Drifttekniker eller motsvarande utbildning. 
• Vi värdesätter yrkeserfarenhet från liknande verksamheter, så som fastbränsleeldning, styr/regler-teknik, 
 VVS/elteknik och process/automations-teknik.
• Du tycker om att arbeta i grupp och ta egna initiativ
• Du är utåtriktad, stresstålig, tar eget ansvar och har ett glatt humör. 
• Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och kommunicera då en stor del av arbetet sker i nära 
 kontakt med medarbetare, leverantörer och fjärrvärmekunder. 
• Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Frågor
Fjärrvärmechef Vinko Culjak, 0411-57 71 71 eller vinko.culjak@ystad.se

Ansökan
Tycker du att arbetet verkar intressant är du välkommen att skicka din ansökan till ystadenergi@ystad.se 
eller Ystad Energi AB, Fridhemsgatan 24, 271 45 Ystad. Märk den med ’Drifttekniker’. Eftersom vi tillämpar 
löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast, dock senast 5 april 2020.

Vi söker Drifttekniker
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