LEVA i Lysekil AB är ett kommunalt bolag som ägs av Lysekil Stadshus AB. Här arbetar ett
70-tal anställda och verksamheten omsätter ca 160Mkr om året. Bolaget ansvarar för att
elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekils kommun. Dessutom driver bolaget
två vindkraftverk och säljer närproducerad el samt underhåller gator, parker och
fritidsområden i Lysekils kommun.

AUTOMATIONSINGENJÖR/TEKNIKER TILL VA-DRIFT &
UNDERHÅLL
Vi är en grupp bestående av drifttekniker som i samarbete med en processingenjör
sköter driften av och underhåller bolagets ytvattenverk, tre avloppsreningsverk
samt ett hundratal pumpstationer i Lysekils kommun. VA-Drift & Underhåll som
utgör en av två avdelningar inom affärsområdet Vatten & Avlopp, förstärker sin
verksamhet och söker nu en positiv och engagerad person som vill arbeta som
automationsingenjör på ett bolag som månar om hållbarhet och medarbetarglädje.

Arbetsuppgifter
Inom automation gör du allt från mindre PLC-programmering av pumpstyrning till
utveckling av vårt Scada-system samt övrig process-IT. Projektledning ingår även
och du utgör konsultativt stöd till den operativa driften och processingenjören.
I din roll som automationsingenjör har och tar du självständigt ansvar för att
säkerställa driftsäkerheten av vår process-IT samt en optimerad
systemkommunikation. I ditt arbete ingår förutom automation även att samordna
och följa upp projekt. Vi jobbar ofta i team tillsammans med övriga kompetenser
inom företaget.

Din profil
För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk, gärna med erfarenhet från liknande
uppdrag och ha en problemlösande attityd. Vi ser gärna att du har erfarenhet och ett
intresse av process och drift.
Vi söker dig som har utvecklad social kompetens, ett stort teknik- och IT intresse,
B-körkort, meriterande med el-kompetens samt erfarenhet av något/några av
följande system:


SCADA-system: Citect



OP-paneler: Beijers iX



Mitsubishi PLC system



ElproCAD



EPLAN

Ansökan
Känner du att du är den som vill arbeta i en dynamisk organisation där skratt och
hårt arbete förenar, ser vi gärna att du mejlar din ansökan till
linda.andersson@levailysekil.se senast den 21 januari. Frågor angående tjänsten
besvaras av Drift & Underhållschef VA; Thomas Wikström, 0523-66 78 33
LEVA i Lysekil eftersträvar mångfald och välkomnar sökande oberoende av etnicitet, kön,
ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

