DRIFTTEKNIKER BIOGAS
Om oss
Hitachi Zosen Inova (HZI) är en global marknadsledare inom energi från avfall (EfW) och förnybar
gas. HZI agerar som ingenjör, upphandlare, byggentreprenör och projektutvecklare och levererar
kompletta nyckelfärdiga anläggningar och systemlösningar för termisk och biologisk återvinning av
energi från avfall från avfallshantering. HZI:s servicegrupp kombinerar sin egen forskning och
utveckling med omfattande tillverknings- och monteringskapacitet för att stödja våra kunder under
hela anläggningens livscykel.
Företaget har under 2021 invigt en ny anläggning för torr rötning och befinner sig i en spännande
utvecklingsfas där den nya anläggningen optimeras i Jönköping, Sverige. HZI Jönköping Biogas
AB, som är en del av HZI Group, söker nu en engagerad och driven Drifttekniker Biogas.

Dina skyldigheter
•
•

•
•
•
•
•

Drift av anläggningsutrustning, inklusive pumpar, blåsmaskiner och annan relaterad
hjälputrustning i enlighet med tillverkarens rekommendationer och företagets fastställda
policy.
Övervakning av gasproduktionen i de anaeroba rötkamrarna. Daglig rondering av
anläggningens utrustning. Kontroller att utrustningen fungerar korrekt och leta efter
överdrivna vibrationer, vätskeläckage och andra förhållanden som kräver ytterligare
uppmärksamhet. Kontrollera anläggningens driftsparametrar och reagera på
otillfredsställande tendenser.
Hjälpa till med underhåll på plats, t.ex. byte av media
Deltaga i renhållning av anläggningen och säkerhetsrutiner för materialhantering för att
garantera säkra arbetsförhållanden.
Delta i planering och genomförande av förebyggande underhållsaktiviteter.
Skriva arbetsorder i programvaran för arbetsorderhantering för att följa upp reparationer
och planerat underhåll.
Stödja anläggningens säkerhets-, hälsa- och miljöprogram i all verksamhet..

Dina erfarenheter
•

4-5 års erfarenhet från processindustrin eller energiindustrin. Erfarenhet av
biogasproduktion är en fördel men inget krav.

•
•
•
•
•
•
•

Gymnasienivå, gärna med elbehörighet eller annan erfarenhet som bedöms motsvara vad
arbetet kräver.
B-körkort.
Innehav av hjullastare och truckkort kommer att betraktas som ett plus.
Goda kunskaper i engelska och/eller tyska språket är ett plus.
Villig att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Personlig mognad och stor motivation för att arbeta med en kombination av rutin- och
utvecklingsinriktade uppgifter, periodvis i högt tempo.
Relevant bakgrund inom säkerhetsförfaranden/praxis.

Vi erbjuder
•
•
•
•
•

En ansvarsfull utmaning med ett diversifierat verksamhetsområde
Teamorienterad arbetsmiljö i ett internationellt företag
Möjligheter till personlig utveckling genom den egna Inova Academy
Möjlighet att få en inblick i olika tekniska discipliner
Utmärkta anställningsvillkor

Kontakta
Har du några frågor? Kontakta oss. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan.

Gunnar Holmstedt
VD HZI Jönköping Biogas AB
Telefon +46 36 440 42 51

Skicka din ansökan till:
gunnar.holmstedt@hz-inova.com

