Arbetsplatsmöjligheter 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 1200 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.
Ingenjörer
Forsmark kommer under de närmaste tio åren att ha ett
fortsatt stort rekryteringsbehov. Vi har främst behov av
högskole- och civilingenjörer med alla typer av inriktningar.
Sommar- och examensjobb
Forsmark rekryterar också från tekniskt gymnasium och
yrkeshögskoleutbildningar. Du kan söka sommarjobb och
examensjobb här.

En arbetsplats att trivas på

Exempel på inriktningar för ingenjörer

Utvecklas och väx
Som medarbetare hos oss kommer du ställas inför en rad
nya och varierande utmaningar. Vi tror på att våra medarbetare växer som bäst under ansvar. Här finns goda möjligheter till kompetensutvckling. Vi har ett omfattande internutbildningssystem samt flera möjligheter till samarbeten och
nätverkande inom branschen.
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Känn dig trygg
På Forsmark kan du känna dig trygg även när det blåser
på arbetsmarknaden. Kärnkraftverket beräknas vara i drift
minst 20 år till.

Yrkesgrupper där anställning kommer behövas

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 Vattenfallkoncernen är karriärvägarna många, både nationellt och internationellt.
Använd våra personalförmåner
På Forsmark erbjuder vi ett bra utbud av olika personalförmåner. Bland annat friskvårdsbidrag, timbank och föräldraledighetstillägg.
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elektroteknik
kemiteknik
energi- och driftteknik
maskinteknik
underhållsteknik
teknisk fysik
byggkonstruktion

konstruktion, el och mekanik
projektledning
driftpersonal
kemister
tekniker
ingenjörer
beställare av anläggningsändringar

Vill du bli en av oss?
I Forsmark satsar vi på framtiden

Nära flera städer

Forsmarkare berättar
som aktivitetsledare för underhållsärenden samt som underhållsledare för större förändringsprojekt.

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 lång bort ifrån Forsmark finns
möjligheter till övernattning.

Vad är roligast med ditt arbete?
Variationen i mitt arbete. Vissa dagar sitter jag med de olika
underhållsenheterna och planerar och diskuterar vilket
underhåll som måste göras, både nu och framöver. Andra
dagar kan jag jobba med mina egna projekt och driva dem
tillsammans med projektgruppen.

Restider från Forsmark
Gävle 1 tim
Uppsala 1,5 tim
Norrtälje 1,5 tim
Stockholm 2 tim

Robin Holmgren, 24 år, Processoperatör
Sjöingenjör

Hur är Forsmark som arbetsplats?
Forsmark är en väldigt trevlig arbetsplats där dörrarna till
kontoren alltid står öppna. Trots många anställda ser man
individens behov och potential vilket skapar motivation och
trygghet.

Vad arbetar du med?
Kör tillsammans med skiftlaget Forsmark 3. Utför provningar
och driftläggningar ute på stationen. Är kontrollrummets
ögon, öron och förlängda arm ute i anläggningen.
Vad är roligast med ditt arbete?
Variationen på arbetsuppgifterna tillsammans med den
goda lagandan och stämningen i skiftlaget.
Hur är Forsmark som arbetsplats?
En bra och trygg arbetsplats med goda möjligheter att
utvecklas.
Nora Stenström, 20 år, processoperatör
Naturvetenskapsprogrammet på Forsmarks skola
Vad arbetar du med?
Jag sysslar med driftövervakning. Under det dagliga arbetet
går vi ronder, ställer av och återställer till exempel pumpar
för underhåll och försöker upptäcka processavvikelser.

Gustaf Jörnelius, 26 år, Underhållsingenjör
Civilingenjör Teknisk design inriktning produktionsdesign
Vad arbetar du med?
Min huvuduppgift är att samordna, organisera och strukturera samtliga komponentersättningsärenden på Forsmark
tillsammans med underhållsenheterna. Jag arbetar även

Vad är roligast med ditt arbete?
En rolig del är att det är väldigt varierande arbetsuppgifter
och man vet aldrig riktigt vad som väntar när man kommer
till jobbet. Dessutom har vi generellt god gemenskap på
skiftlagen vilket är en klar stämningshöjare. Men bäst av allt
är nog att få känna sig delaktig i processen och anläggningen man lär känna.
Hur är Forsmark som arbetsplats?
Det är en bra arbetsgivare med många förmåner och jag
känner mig trygg i min anställning och på anläggningen.
En annan bra sak är att man blir uppmuntrad att vilja klättra
uppåt i företaget. Dessutom är det väldigt rent, prydligt och
ordentligt i anläggningen för att vara en industri.

