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LAITOSSUUNNITTELIJA, VEDEN- JA JÄTEVEDENKÄSITTELY

Haluatko olla mukana luomassa puhtaampaa tulevaisuutta?

Tule suunnittelemaan sellu- ja paperiteollisuuden jätevesilaitoksia Savonlinnaan.

Aquaflow Oy on osa maailman suurinta vesialan konsernia Veolia Water Technologiesia.
Olemme kehittäneet sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyn prosesseja ja laitteita
Savonlinnassa jo yli 30 vuoden ajan. Työllistämme Suomessa n. 50 henkilöä. Yrityksemme
on globaali markkinajohtaja omalla alallaan, ja kansainvälisten projektien osuus liike-
vaihdostamme on yli puolet. Teknologioidemme avulla asiakkaamme pystyvät vähentämään
merkittävästi päästöjään sekä saavuttamaan tiukimmatkin ympäristölupa-arvot ympäri
maailman.

Työtehtävät

Laitossuunnittelijana pääset tekemään erittäin monipuolisia layout- ja putkistosuunnittelu-
tehtäviä maailman suurimpien sellu- ja paperitehtaiden jätevesilaitoksille. Toimit läheisessä
yhteistyössä mekaniikka- ja prosessisuunnittelun kanssa. Vastaat omalta osaltasi koko
projektin ajan layout- ja putkistosuunnittelun etenemisestä aina alustavasta dokumentaatiosta
siihen, että vesi virtaa valmiilla laitoksella. Lopullinen toimenkuva voidaan muokata omien
vahvuuksiesi mukaan, jolloin on esimerkiksi mahdollista päästä asennusvalvontaan ja
käyttöönottoihin.

Mitä edellytämme sinulta?

● Sujuva englannin kielen taito
● Hyvät IT-taidot (Autodesk, Google- tai MS Office – ympäristö)
● Soveltuva tutkinto (esim. DI, insinööri)
● Hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Eduksi katsotaan

● Kokemusta laitossuunnitteluohjelmistoista (AutoCAD Plant 3D, Aveva E3D...)
● Vähintään kahden vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä
● Muu kielitaito.
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Mitä tarjoamme?

● Vakituisen työsuhteen tunnetussa, vakavaraisessa yrityksessä
● Työntekopisteen sijainnista voidaan sopia joustavasti
● Näköalapaikan globaalissa ympäristöteknologiakonsernissa
● Monipuolisen toimenkuvan ja hyvät kehittymismahdollisuudet
● Parhaat ohjelmistot ja toimintatavat
● Kilpailukykyisen palkkauksen
● Liikunta-/kulttuuriedun, lounas- sekä puhelinedun
● Mukavan työympäristön ja osaavat kollegat.

Hakemukset palkkatoivomuksineen sähköpostilla osoitteeseen tuula.tappinen@veolia.com.
Hakemuksia ei palauteta. Työhaastattelu voidaan järjestää etäyhteyksillä. Tehtävä täytetään
heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen johtaja Matti Kumpulainen, puh.  050 340 6273.


