
PARGAS FJÄRRVÄRME AB 

Vi levererar närproducerad miljövänlig värme 

Pargas Fjärrvärme är av Pargas stad helägt dotterbolag. Bolaget säljer miljövänligt 
producerad värme-energi. Vår verksamhet består av att ansvarsfullt anskaffa, producera och 
sälja fjärrvärme. I vår verksamhet ingår att att bygga och äga ändamålsenliga 
produktionsanläggningar och rörnät i centrala delar av Pargas. En betydande del av 
värmeenergin som distribueras till våra kunder kommer från storindustrins processvärme. 
Biovärmecentralen i Lövnäs säkerställer att vi även i framtiden kan erbjuda våra kunder 
miljövänlig energi och minska mängden utsläpp. 

Vi söker en driftsansvarig till vår produktion och distribution 

Till driftsansvariges arbetsuppgifter hör bl.a. drift och underhåll av fjärrvärmenätet och 
produktionsanläggningar samt process- och automationsutveckling. I arbetet ingår även 
rapportering såsom energi- och vattenrapportering, kundernas årsrapportering samt sköter 
myndighetsgranskningar, - krav och -tillstånd. 

Vi uppskattar erfarenhet av tryckanläggningar, drift inom process- eller energi-industrin, 
automation, kännedom av arbete i kontrollrum samt goda kunskaper i informationsteknik. 

Vi förutsätter lämplig teknisk utbildning och ser det som en fördel att ha arbetserfarenhet 
inom fjärrvärme samt gärna behörighet inom tryckkärl och el. 

För att kunna sköta arbetsuppgifterna bör du inneha arbetssäkerhets-, vägskydds- och heta 
arbeten kort. Vid behov erbjuder vi dessa utbildningar. Därtill behöver du minst B- och e-
körkort.  

Språkkunskap: Gärna båda inhemska språken samt engelska. 

Arbetstid: Möjlighet att arbeta i 2-skift samt beredskap. 

För att förtjänstfullt ha framgång i positionen är det en fördel att ha erfarenhet av förmanskap 
och mycket god samarbetsförmåga. Du är ett proffs som är ansvarsfull, initiativtagande och 
kapabel till självständigt arbete. 

Vi erbjuder ett intressant jobb där du får utveckla ditt egna kunnande. Det är en fast 
anställning och arbetet påbörjas enligt överenskommelse. Arbetsplatsen finns i Pargas. 

Tilläggsuppgifter ges av VD Roald von Schoultz, roald.vonschoultz@pargas.fi eller tel. 040 
8462 184 

Din ansökning med CV och löneanspråk kan du skicka till roald.vonschoultz@pargas.fi. Vi 
inväntar din ansökan senast 30.9.2022. Vi förutsätter godkänd hälsokontroll. 
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