”Energimand” søges til Agerkær Varmecentral
Service ● Forandring ● Engagement ● Trivsel ● Samarbejde
Fællesvarmecentralen Agerkær er lokaliseret i Rødovre og varetager varmeforsyningen til
områdets beboere. AAB søger en ”energimand” til at hjælpe med at opretholde det høje
serviceniveau, som sker i tæt samarbejde med områdets beboervalgte afdelingsbestyrelser og
driftspersonale.
Om jobbet
Vi søger en kollega med stærke kompetencer inden for energiområdet til vores lille team på
Agerkær Varmecentral. Du vil i tæt samarbejde med den ledende varmemester og AAB’s enhed
for Vedligehold & Energi være medansvarlig for driften af fællesvarmecentralen. Du skal i
samarbejde med afdelingsbestyrelser og driftspersonale sikre, at hovedcentraler og tilknyttede
undercentraler fungerer optimalt.
En stor del af arbejdet foregå ved overvågning af kundernes varmesystemer, og det vil derfor være
et krav, at du er indstillet på at sidde foran en computerskærm en stor del af arbejdsdagen.
Jobbet indebærer en del afrapportering, ved udarbejdelse af løbende drifts- og årsrapporter
vedrørende drift af varmecentralerne og tilknyttede undercentraler. Det vil derfor være en stor
fordel, hvis du kan formulere dig skriftligt.
Det vil ligeledes være en fordel, hvis du er praktisk anlagt, da der i håndteringen af
varmecentralerne vil være noget manuelt praktisk arbejde. Herunder ugentlige udslamning af
varmtvandsbeholdere, løbende ”motionering” af ventiler på mindre varmecentraler mm.
Dine primære arbejdsopgaver:
 Ansvarlig for CTS-overvågning og styring
 Servicering og overvågning/energistyring af fællesvarmecentralen
 Servicering, rådgivning og overvågning/energistyring af kundernes varmecentraler (inkl.
mindre indreguleringer)
 Tilsyn og servicering af Fællesvaskeriet Ruskær.
Vi søger en kollega, der:
 er uddannet energiteknolog, ejendomsserviceteknikker, VVS-teknikker eller anden relevant
uddannelse
 har kendskab til fjernvarmeprincipperne primær og sekundær side
 har erfaring med, og interesse for CTS-styring
 har erfaring med servicering af varmeanlæg (inkl. mindre indreguleringer)
 er habil it-bruger, herunder erfaring eller hurtig tillæring af digitale overvågningssystemer.
 er diplomatisk og har gode formidlingsevner
 er grundig, ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt
 kan lide at have en travl hverdag med mange samarbejdspartnere og kontaktflader
 kan arbejde fleksibelt, herunder indgå i en frivillig rådighedsvagtordning
 kan være med til at skabe en god stemning blandt kollegaer, er i godt humør og kan stille
bil til rådighed.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til HOFOR’s forsynometer system.

Vi tilbyder
Udover vores humør og engagement tilbyder vi:
 Ansættelse snarest muligt
 En arbejdsplads i forandring og vækst
 Et selvstændigt job med faglige og personlige udfordringer
 Gode kolleger, i en uhøjtidelig omgangstone
 En fleksibel arbejdsplads
 Sundhedsforsikring
 Løn og pension efter overenskomst mellem BL – Danmarks almene boliger og ESL –
Ejendoms og servicefunktionærernes Landssammenslutning.
Vil du vide mere om jobbet?
Kontakt: Leder af Vedligehold & Energi Casper Skou, telefon: 3376 0191/ 6148 3000.
Send din ansøgning til
Din ansøgning sendes til job@aab.dk, mrk.: ”Energimand, Agerkær”.
Vi indkalder løbende kvalificerede ansøgere til samtale.

