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Nära flera städer
Forsmark ligger vid roslagskusten
i Östhammars kommun. Många
av dem som arbetar här bor i
kommunen, i Uppsala och i Gävle.
Bussförbindelserna från de större
orterna är anpassade till Forsmarks
arbetstider och det är därför enkelt
att pendla. För dem som bor långt
ifrån Forsmark finns möjligheter till
övernattning.
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Kimmo Halonen, 27 år, bränsleingenjör
Civilingenjör i teknisk fysik
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En arbetsplats att trivas på
Utvecklas och väx
Som medarbetare hos oss kommer du att ställas inför en rad
nya och varierande utmaningar. Vi tror på att våra medarbetare växer som bäst under ansvar. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har ett omfattande internutbildningssystem samt flera möjligheter till samarbeten och
nätverkande inom branschen.

Känn dig trygg
På Forsmark kan du känna dig trygg även när det blåser på
arbetsmarknaden. Kraftverket beräknas vara i drift i minst
20 år till.

Finn balans mellan arbete och privatliv
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Det är viktigt
att vi som arbetar på Forsmark mår bra och känner en bra
balans mellan arbete och privatliv.

Upptäck våra karriärmöjligheter
På Forsmark finns många möjligheter att byta tjänster och
göra karriär både inom företaget och inom koncernen.
Många byter jobb och klättrar på karriärtrappan internt.
Eftersom Forsmark ingår i Vattenfallskoncernen är karriärvägarna många, både nationellt och internationellt.

Stimuleras av dina arbetsuppgifter
Forsmark är mitt uppe i arbetet med att modernisera och
förnya anläggningarna. Detta skapar stora möjligheter för
den som är intresserad av att arbeta och utvecklas i en
tekniskt avancerad miljö.

Använd våra personalförmåner
På Forsmark erbjuder vi ett bra utbud av olika personalförmåner. Bland annat friskvårdsbidrag, timbank och föräldraledighetstillägg.

Vad arbetar du med?
Jag jobbar med hantering av kärnbränsle.
Bland annat projektleder jag bränsleinköp
och planerar uttransporter av använt kärnbränsle. Under revisionsavställningarna arbetar jag i reaktorhallen som inspektionsledare.
Vad är det roligaste med ditt arbete?
Det roligaste är att ha möjligheten att gå in i reaktorbyggnaden för att se det jag arbetar med.
Hur är Forsmark som arbetsplats?
Forsmark är en utmanande arbetsplats. Jag får ta ansvar
och jag har stor frihet kring hur jag lägger upp arbetet.
Stämningen är genomgående både serös och trevlig.
Annika Mellberg, 27 år, systemkonstruktör
Civilingenjör i kemi
Vad arbetar du med?
Jag jobbar med komponentersättning. Min
uppgift är att hitta delar som behöver bytas
ut i reaktorerna. Sen skriver jag rapporter
som innehåller alla tekniska krav.
Vad är det roligaste med ditt arbete?
Det är att det är så varierande. Ena dagen sitter jag på
kontoret och nästa dag kan jag befinna mig ute i anläggningen för att se hur systemet ser ut.
Hur är Forsmark som arbetsplats?
Forsmark är en väldigt bra arbetsplats där man satsar på
personalen. Det är kul att känna att arbetsgivaren investerar och värdesätter en.
Robert Kniström, 33 år, processingenjör
Civilingenjör i elektroteknik
Vad arbetar du med?
Jag arbetar med strategisk och långsiktig
investeringsplanering för utrustning till kontrollsystemen på Forsmark 3. Det innebär att
jag ansvarar för systemens tekniska status.
Vad är det roligaste med ditt arbete?
De varierande arbetsuppgifterna och att jag har hand om
helhetsbilden för mitt ansvarsområde. Min roll innebär även
att jag kan dyka ner i tekniken när det behövs vilket jag
uppskattar mycket.
Hur är Forsmark som arbetsplats?
Forsmark är en inspirerande och lärorik arbetsplats. Det
finns mycket att lära från andra och det finns många olika
tjänster vilket gör att karriärmöjligheterna är goda.

Populärt med energi
Vi rekryterar

100

personer/år

Energibranschen är en av de mest
populära branscherna att arbeta i bland
högskole- och civilingenjörer. Vattenfall
räknas som en av de intressantaste när
studenterna själv får ranka.
Källa: Sveriges mest attraktiva arbetsgivare,
Universum, 2014.
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I Forsmark satsar vi på framtiden

Arbetsmöjligheter för dig
För dig som är intresserad av att arbeta och utvecklas i en teknisk
miljö är möjligheterna på Forsmark stora. Vi är mitt uppe i en spännande fas med stora tekniskt komplexa utmaningar. Med 1 200
anställda finns en enorm bredd på de olika yrkesrollerna inom Forsmark. Det ena jobbet är inte det andra likt och det finns en stor
variation både på djupet och på bredden.
Forsmark kommer under de närmaste tio åren ha ett fortsatt
stort rekryteringsbehov. Vi har främst behov av högskole- och civilingenjörer med alla typer av inriktningar. Bland annat inom:
•
elektroteknik
•
kemiteknik
•
energi- och driftteknik
•
maskinteknik
•
underhållsteknik
•
teknisk fysik
•
byggkonstruktion
Forsmark rekryterar också från tekniskt gymnasium och yrkeshögskoleutbildningar. Du kan också söka sommarjobb och examensjobb
här. Exempel på olika yrkesgrupper på Forsmark som vi kommer att
behöva anställa inom är:
•
konstruktion, el och mekanik
•
projektledning
•
driftspersonal
•
kemister
•
tekniker
•
ingenjörer
•
beställare av anläggningsändringar

Vill du bli en av oss?

