Vattenfall Power Consultant är Sveriges ledande kunskapsföretag inom energi- och
kraftsektorn. I nära samarbete med våra kunder utvecklar våra medarbetare
kostnadseffektiva, säkra och uthålliga lösningar som förbättrar kundens anläggningar och
verksamheter. Vi genomför årligen ca 3000 konsultuppdrag i Sverige, Norden och övriga
världen med fokus på Europa.

Konsult Kraftledningar
Vi söker dig som är nyutexaminerad eller i starten av din karriär och tilltalas av
energibranschen såväl som konsultrollen.

Branschen
Kraftledningar inom region- och stamnätet, dvs. Sveriges största stål- och trästolpsledningar
(70-400kV), har under de senaste åren varit en stabil bransch. Efter flera år av god tillväxt ser
vi fortfarande ett stegrande behov av konsulttjänster. Bedömningen är att det kommer att
finnas en stor efterfrågan på konsulter inom region och stamnät under många år framöver.
Avdelningen och utbildningsprogrammet
Avdelning Kraftledningar består idag av drygt 20 konsulter. Vi vill nu expandera genom att
anställa ett flertal juniora konsulter som ges möjlighet att snabbt växa in i rollen som konsult
genom att ta del av den kunskap, erfarenhet och de nätverk våra erfarna konsulter på
avdelning besitter.
I ett unikt 20 veckors utbildningsprogram, varvat med teori, praktik och platsbesök i faktiska
projekt, kommer de nya medarbetarna på ett effektivt sätt att slussas in i konsultrollen.
Arbetsuppgifter och arbetsförhållanden:
Under utbildningsprogrammet får medarbetaren bekanta sig med ett flertal arbetsmoment
såsom: CAD, konstruktion (tex. fackverk, rör, trä), mekanisk hållfasthetsberäkning, teknisk
utredning, förstudie, kravspecifikation och upphandling. Sedan ges möjlighet att specialisera
sig inom ett eller flertalet utav dessa områden.
Vi arbetar oftast som inhouse-konsulter (sitter ej ute hos kund) vilket ger möjlighet till ett nära
samarbete med kollegor. Våra uppdrag utförs ofta i mindre team med 2-7 konsulter. Detta ger
maximala utvecklingsmöjligheter kombinerat med tryggheten från våra seniora konsulter.
Kvalifikationer
Du är högskole- eller civilingenjör, från Maskin, Samhällsbyggnad eller Bygg. Du har goda
kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Körkort behörighet B är ett krav.
Erfarenhet inom CAD är meriterande.
Som konsult hos oss ska du vara prestationsorienterad och ha god samarbetsförmåga. Du är
kvalitetsmedveten och har problemlösande analysförmåga. Du stimuleras av att arbeta med
olika typer av uppdrag och åt olika kunder.
Läs mer om vår verksamhet och våra tjänsteområden på www.vattenfall.se/powerconsultant.
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Maria Morin 08-7395131.
Skicka din ansökan till oss senast den 6 juni, via www.vattenfall.se/jobb. Vi vill att din
ansökan ska bestå av cv, personligtbrev samt betyg.
Urvalsprocessen kommer att ske 7-24:e juni med slutintervjuer 1:a och 6:e juli.
Vi ser fram emot din ansökan!

