Örnsköldsvik Airport AB söker
Ansvarig Teknik och Underhåll
Örnsköldsvik Airport är just nu i en mycket spännande utvecklingsfas med pågående
utvecklings- och utbyggnadsprojekt, som kommer sträcka sig över kommande år. Nu söker vi
dig som sugen på en ny utmaning där du får använda din tekniska kompetens. Vill du vara
med på vår resa framåt? Sök då jobbet som ansvarig för teknik och underhåll på
Örnsköldsviks Airport.
Vad innebär jobbet?
Flygplatsens verksamhet består av tre verksamhetsområden: reguljärtrafik, chartertrafik och
testplattform för forskning och utveckling av automation och digitalisering av flygrelaterad
verksamhet.
I rollen som ansvarig för teknik och underhåll kommer du att vara ytterst ansvarig för
verksamhetens tekniska utrustning och svara för den tekniska verksamheten kopplat till
flygsäkerhet och luftfartsskydd. Du svarar också för förvaltning av verksamhetens
flygtekniska utrustning och fastigheter.

För att du ska bli framgångsrik i rollen behöver du bli väl förtrogen med anläggningens
konstruktion och funktion för att kunna bedöma hur och med vilka resurser fel på
anläggningen skall avhjälpas. Till din hjälp har du erfarna kollegor som hjälper dig att komma
in i rollen på bästa sätt.
Du arbetar dagtid och är direkt underställd Verksamhetsansvarig.
Säkerhet har hög prioritet på Örnsköldsviks Airport, därför genomför vi en
säkerhetsprövning med registerkontroll samt drogtestning innan beslut om anställning.
Den vi söker
Du har en teknisk utbildning och bred erfarenhet av arbete inom av tekniskt underhåll. Då
flygbranschen är i en stark utvecklingsfas ser vi gärna att du har erfarenhet och intresse för
utvecklingsarbete. El-behörighet är meriterande. Du har förmåga att uttrycka dig väl, i tal
och skrift, på svenska och engelska. Du har god datorvana och lägst B-körkort.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av flygbranschen och/eller driftorganisationer som
är i gång dygnet runt.
Som person har du ett stort teknikintresse och förmåga till helhetstänkande. Du är
kommunikativ, självgående och en lagspelare.

Vad kan Örnsköldsviks Airport erbjuda dig?
I en unik och spännande miljö har du möjlighet att ha flygplatsen som din arbetsplats där din
vardag präglas av ansvar, säkerhet och en hög grad av variation. Flyget skapar ett attraktivt
och tillgängligt Örnsköldsvik där näringslivet blomstrar och där omvärlden finns runt hörnet.
Hos oss bidrar du till resande, affärer och möten mellan människor. Vi erbjuder dig en
stimulerande arbetsplats med en stark framtidstro.
För frågor om tjänsten och dess innehåll kontakta Leif Johansson, leif.johansson@oer.se.
Sista ansökningsdag 2021-04-18.
Ansökan lämnas till Maria Wall Petrini, Verksamhetsansvarig, maria.wall.petrini@oer.se
Observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista
ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!

Om Örnsköldsviks Airport AB
Örnsköldsvik Airport AB är ett kommunalt ägt bolag som ingår i Örnsköldsviks kommunkoncern.
Bolaget arbetar för att öka Örnsköldsviks tillgänglighet till omvärlden. Vi erbjuder reguljärflyg till
Stockholm samt charterdestinationer. Ett 20-tal personer arbetar inom Örnsköldsviks Airport AB. På
Örnsköldsvik Airport finns företag i form av hyrbilsföretag, taxibolag, helikopterföretag samt den
lokala flygklubben. Här finns konferensmöjligheter, utställningsytor etc. Avståndet från flygplatsen till
Örnsköldsvik är drygt 20 minuter.
Fjärrteknik spelar en viktig roll i morgondagens lufttrafik och Örnsköldsvik Airport är först i världen
med att använda fjärrstyrd flygtrafikledning. Det innebär att alla avgångar och landningar fjärrstyrs
från Remote Tower Center i Sundsvall. Vidare etableras ett testcenter kopplat till innovations och
forskningsarbete på flygplatsen där både nationella och internationella företag och högskolor är
involverade i olika projekt kopplat till automation och digitalisering. Klicka här för en film som visar
hur det kan fungera. Läs mer på: www.oer.se

