Platschef
Om bolaget
Cortus Energy är ett ungt och dynamiskt företag som tillhandahåller förnybara energilösningar som
bygger på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® är en unik och banbrytande teknik för
grön energi baserad på förgasning av biomassa. Bolaget har idag en testanläggning i Köping.
Samtidigt är man i byggfas av den första kommersiella anläggningen, 6 MW energigas, i Höganäs,
Skåne.
Om tjänsten
För projektet i Höganäs söker Cortus Energy en platschef som skall ha det övergripande ansvaret för
drift av anläggningen och processoperatörerna. Tjänsten är placerad vid WoodRoll® anläggningen vid
Höganäs AB. Den första delen av tjänsten (1-2 månader) sker vid vår testanläggning i Köping som
utbildning på WoodRoll®-processen.
Platschefen kommer att leda och ha personalansvar för teamet av processoperatörer i Höganäs som
skall bestå av 5 skift med 2-3 processoperatörer i varje skift. Teamet ansvarar för den dagliga driften
(24/7) av WoodRoll® anläggningen i Höganäs och ser till att förnybar energigas levereras till Höganäs
AB enligt överenskommen kvalitet, kapacitet och tillgänglighet. Platschefens arbete baseras på
dagtid och kommer att rapporteras till COO som är placerad vid Cortus Energys huvudkontor i Kista.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och driva produktion inom industrin. Du har stor
erfarenhet av att arbeta med personal samt kvalitets- och effektivitetsfrågor. Du har ett engagerat
och drivande ledarskap, är resultatinriktad och har en erfarenhet av att arbeta mot en budget.
Övriga kompetenser som efterfrågas är:
•
•
•
•

Flytande engelska
God kunskap om Microsoft Office och en grundläggande förståelse av beräkningsverktyg och
rapportprogram.
Körkort för bil.
Truckkörkort, heta arbeten, gasföreståndarutbildning och andra dokumenterade praktiska
färdigheter är meriterande men inte ett krav.

Som person är du en:
•
•
•
•
•

Lagkapten som gillar att leda och utveckla individer och föregå med gott exempel
Som sätter säkerheten främst
Flexibel person och kan arbeta med flera områden samtidigt
Som tar initiativ och ansvar
Som gillar att jobba med ny teknik

Har du dessutom erfarenhet att starta upp nya anläggningar ser vi det som en stor tillgång.

Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, dagtid, tillsvidare
Stationeringsort: Höganäs
Om du är intresserad av denna position, skicka ditt personliga brev och CV till
recruitment.hoganas@cortus.se
Mer information om Cortus Energy AB hittar du på företagets hemsida: www.cortusenergy.com

