
 SHAPING VISIONS _ 

Innovative ideas are the hall-
mark of our successes and 
move us on. We are passionate 
about realizing wind energy 
projects across the globe and 
meeting tomorrow`s ener-
gy technology challenges. 
You and your engagement 
can make a contribution to 
shape the future of renewable 
energies.

_ DRIVING THE FUTURE

Location: Malmö 

Kontakt:
Har du frågor om tjänsten är du 
välkommen att kontakta rekryterare 

Charlotte Persson
0708-584251 (TEMP-TEAM)

Daniel Hilvardén 
0708-587099 (TEMP-TEAM)

Har du mer specifi ka frågor kring tjänsten 
går det också bra att kontakta Field Area 
Manager

David Breisel
0702-911011 
på ENERCON Energy Converter

Vill du arbeta med tekniskt underhåll och samtidigt tillhöra en framgångs-
rik och världsledande vindkraftsaktör inom energibranschen? Då kan detta 
vara möjligheten för dig! För vår kunds räkning, ENERCON Energy Conver-
ter, söker vi nu fyra tekniker till deras Bladavdelning i Malmö. Avdelningen 
ansvarar för reparation och förebyggande underhåll av vindkraftverkens 
blad.  

Företagspresentation 
Jorden har obegränsade resurser av sol, vind och vatten. Det är en av vår 
tids mest ansvarsfulla uppgifter att ta till vara dessa resurser i stor skala 
och ENERCON har antagit denna utmaning. ENERCON är ett av de ledande 
vindkraftsföretagen i världen. Motiverad personal och kunder har bidragit 
till ENERCONs globala framgång med produktionsanläggningar på tre 
kontinenter och marknadsrepresentation i 36 länder. I Malmö fi nns deras 
svenska huvudkontor och runt om i Sverige har de 16 servicestationer. Mer 
information om ENERCON fi nner du på: http://www.enercon.de/en-en/

Tjänstebeskrivning 
Du kommer ingå i bladteamet som för närvarande består av fyra personer. 
Din huvuduppgift blir att utföra inspektioner och reparationer av rotor-
bladen på ENERCONs vindkraftverk. Inspektionen består av två delar, dels 
utvändig inspektion som sker från marken med teleskoputrustning, och 
dels invändig inspektion som sker uppe i bladen. Inspektionerna ligger till 
grund för vidare analys av eventuella behov av reparation. Reparation av 
bladen utförs från deras arbetsplattformar som vinschas upp med hjälp av 
vajrar längs tornets utsida.

Utgångsort för tjänsten är Malmö, dock är hela Sverige ditt arbetsfält. Det 
är mycket viktigt att du är fl exibel när det gäller arbetstider och att du har 
en privat situation som möjliggör att du kan resa i jobbet. Under stora delar 
av året förekommer schemaläggning av arbetstiden då man ligger borta 
i åtta dagar och därefter är ledig i sex dagar. Huvudsäsong för Bladtekni-
kernas arbete är under vår, sommar och höst, därmed det är viktigt att du 
har möjlighet att arbeta under denna period och kan förlägga din huvudse-
mester under vinterhalvåret. Utbildning i tjänsten kommer att ske i Sverige, 
samt på deras huvudkontor i Tyskland.

Varför ska du söka dig till ENERCON? 
På ENERCON kommer du att få arbeta med framtidens teknik i ett 
ansvarsfullt företag. Du kommer också att erbjudas ett arbete med stor 
frihet under ansvar, vidare kommer arbetets schemaläggning att innebära 
att du är ledig under sex sammanhängande dagar. Är du en person som på 
sikt söker vidare utvecklingsmöjligheter inom företaget, så kommer den 
möjligheten att fi nnas.  

Erfarenhet och personliga kvalifi kationer
•  Tekniker/mekaniker/montör med vilja att lära sig ett helt nytt arbete
•  God fysik och utan höjdrädsla
•  Erfarenhet från arbete med glasfi ber/epoxy är meriterande
•  B-körkort är ett krav, BE är meriterande 
•  God datorvana
•  Goda kunskaper i engelska

Som person ser vi att du är en lagspelare med hög ansvarskänsla och 
noggrann i ditt arbete. Det är viktigt att du som person har tålamod samt 
ett högt säkerhetstänk. Även att du som person trivs i en expansiv miljö där 
tempot är högt och där det ställs krav på fl exibilitet, problemlösning och 
servicekänsla. Vi ser att du har avslutad gymnasieutbildning med teknisk 
inriktning, eller motsvarande.

Ansökan 
Vi på ENERCON arbetar för ökad mångfald på våra arbetsplatser och ser 
därför gärna kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund 
än svensk.

I denna rekrytering samarbetar vi med TEMP-TEAM Sverige AB. Sök tjäns-
ten via denna länk: https://temp-team.se/arbetssoekande/lediga-jobb/
tjaenst/882 alternativt via www.temp-team.se. Sista ansökningsdag är den 
23:e december men då vi har ett löpande urval till tjänsten är det viktigt 
att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att 
komma med i urvalsprocessen. 
Energy Converter.

Välkommen med din ansökan!

Servicetekniker

karriere.enercon.de


