Processoperatör
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. Woodroll® producerar energigas med en hög renhet
Om tjänsten
För projektet i Höganäs söker Cortus Energy processoperatörer. Tjänsten är placerad vid WoodRoll®
anläggningen vid Höganäs AB. Under de första månaderna kommer du att genomgå en utbildning vid
vår testanläggning i Köping för att lära dig processen.
Processoperatörerna kommer att ingå i skiftlag 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. Skiftlagen ansvarar för att produktionen sker på ett säkert och miljömedvetet sätt,
optimerar processen, kvalitetsstyr samt övervakar anläggningens kondition. Förebyggande underhåll
ingår också i skiftlagens arbete.
Av dig som operatör krävs förmåga att ha en helhetssyn över hela processflödet samt förståelsen för
sambanden mellan säkerhetsregler, miljökrav, processvariabler och kvalitetsnivåer.
Processoperatörer rapporterar till anläggningens platschef.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat processoperatörsarbete samt gärna har en teknisk
högskole- eller YH-utbildning med inriktning mot processteknik. Du har goda kunskaper i engelska
och svenska samt goda IT-kunskaper.
Din personlighet utmärks av att du har en stor drivkraft att lära dig nya arbetsområden och är
lösningsorienterad samt flexibel. Du är analytisk och noggrann, kan ta initiativ och har förmåga att
lösa flera uppgifter samtidigt. Du är en lagspelare och hjälper alltid till där det behövs.
Övriga kompetenser som efterfrågas är:
•
•
•

God kunskap om Microsoft Office.
Körkort för bil.
Truckkörkort, heta arbeten, gasföreståndarutbildning och andra dokumenterade praktiska
färdigheter är meriterande men inte ett krav.

Start: Omgående/Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Uppskattad arbetstid: Skift-arbete – 5 skift
Plats: Höganäs

Om du är intresserad av denna position, skicka ditt personliga brev och CV till
recruitment.hoganas@cortus.se

Information om företaget
Cortus Energy AB (http://www.cortusenergy.com/index.html) är ett företag med 20 personer
anställda som tillhandahåller förnybar energi till kraft-, industri- och fordonsapplikationer. Genom
den kostnadseffektiva Woodroll-teknologin, förgasning av biomassa, levereras ren och förnybar
energi genom anläggningar på plats. Cortus Energy AB har sedan starten 2006 vunnit flertalet priser
för Woodroll-tekniken och företaget har som mål att bli den ledande leverantören av ren energi.
Större delen av marknaden ligger i Norden, EU, Japan samt Nordamerika och man ser stor potential i
att även expandera i Sydafrika, Indien, Brasilien och Kina.

