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Svensk Energi söker deltagare till sin teknikverksamhet
Svensk Energi söker nu tre deltagare till tekniska arbetsgrupper inom EBR,
kostnadskataloger:
- Två delegater till EBR EU2 som ansvarar för förvaltningen av Kostnadskatalogen för
regionnät, KLG2. Som deltagare i EU2 deltar du i arbetet med utformningen av och
uppdateringen av EBR Kostnadskatalog KLG2, regionnät 36-145kV. Vi förväntar oss att
deltagarna har en gedigen kunskap och mångårig erfarenhet inom antingen stations- eller
linjearbeten på spänningsnivåer över 45kV.
- En delegat till EBR EKPG, ekonomiutskottets produktionsgrupp som ansvarar för de
tidstudier som ligger till grund för lokalnäts- och regionnätskatalogerna. Vi tror att du arbetar
nära verkligheten som beredare eller arbetschef på ett elnäts-, konsult- eller
entreprenadföretag. Du ska ha god kunskap om ledningsbyggnation 0,4-24kV.
De publikationer som produceras inom EBR-systemet är norm för branschen och kvaliteten
måste i alla lägen möta branschens högt ställda krav på saklighet, spårbarhet och teknisk
höjd. Som deltagare i det tekniska arbetet inom EBR får du möjlighet att arbeta med de
absolut bästa inom branschen, ditt kontaktnät kommer utvecklas på ett vis som inte annars
är möjligt. Du får tillgång till information långt innan den finns allmänt tillgänglig och har en
möjlighet att utvecklas inom helt nya områden men även fördjupa kunskapen inom
specialområden som annars skulle vara helt omöjligt.
Vi tror att du:
• har en stark drivkraft till att utveckla EBR
• är social och trivs med att arbeta i grupp.
• är strukturerad och målinriktad
Då arbetet till stor del handlar om att skriva förutsätter vi att du kan uttrycka dig väl i tal och
skrift.
Du söker genom att sända in din ansökan till Svensk Energi, 101 53 Stockholm, eller via epost till: peter.silverhjarta@svenskenergi.se
Vi vill ha din ansökan senast den 31 maj 2013.
Arbetet är ej arvoderat.

EBR är utan tvekan branschens viktigaste verktyg för såväl kalkylering, planering och
uppföljning. Systemet, som endast finns i Sverige är helt unikt och kan närmast beskrivas
som energibranschens Nationalencyklopedi.
Läs mer...
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