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HyHeat söker processingenjör för
optimering av morgondagens värmepump
HyHeat har tagit fram och patenterat en produkt med stort värde för både kraftvärmesektorn och industrin. Efter
några års utveckling av denna effektiva spillvärmedrivna värmepump står HyHeat nu inför sitt marknadsgenombrott och vi vill att du ska vara med på resan!
HyHeat har idag ett antal förfrågningar och utvecklingsprojekt i pipelinen och söker därför en processingenjör
till vårt kontor centralt i Stockholm. Projekten spänner mellan demonstrationsprojekt i industrin och
kommersiella anläggningar för kraftvärmesektorn. Vi söker därför omgående en driven processingenjör för att
optimera tekniken med avseende på både teknik och ekonomi samt att aktivt delta i projekt.
Du kommer att ingå i vårt team och även jobba ihop med vår partner Pilum Engineering (www.pilum.se). Din
roll blir bland annat att vidareutveckla vår process och bygga upp simuleringsverktyg. Du kommer även att bistå
i offertarbete, teknisk trouble-shooting, sammanställa tekniska rapporter för internt och externt bruk samt vara
ansvarig för HyHeats leverans vid projektering av nya anläggningar.

KVALIFIKATIONER
Vi tror att du är civil- eller högskoleingenjör med kemi eller energiteknisk inriktning med några års
yrkeserfarenhet. Du bör ha goda teoretiska kunskaper i kemisk apparatteknik samt erfarenhet av modellering,
gärna i något simuleringsverktyg (Aspen, Hysys, EES eller motsvarande). Om du tidigare arbetat i projekt inom
basindustri, med industriell gasrening eller fjärrvärme är detta meriterande.
Du är prestigelös och har god samarbetsförmåga, lätt att uttrycka dig i engelska och gärna ett ytterligare språk,
god förmåga att analysera och hitta lösningar på processtekniska problem samt att arbeta mot uppställda mål. Du
är självgående, har driv- och initiativförmåga och är inte rädd för att kliva fram i din roll. I ett litet företag blir du
en viktig del av den dagliga verksamheten.
För rätt person kan vi erbjuda ett stimulerande och utmanande arbete med mycket eget ansvar. Kom med i
teamet som segrade i tekniktävlingen ”Miljöinnovation 2009”!
Frågor om tjänsten besvaras av Daniel Ingman, VD, på mail daniel.ingman@hyheat.se eller telefon 070-496 09
50. Mer info finns också på www.hyheat.se
Din ansökan med CV och personligt brev skickas till info@hyheat.se senast 28:e december.
HyHeat är ett innovativt företag med ambitioner inom Cleantech som skapar mervärde för kunden. HyHeat ingår i Nykombgruppen som sedan 1986 varit verksam inom tre huvudområden: Teknikutveckling, projektutveckling samt konsultverksamhet
med fokus på energi- och förgasningsprocesser. Sedan 2009 ägs HyHeat också av Pilum AB (publ.), ett ledande energi och
miljöföretag som finns listat på First North.

