HITTA DITT EXAMENSARBETE I HÖGA KUSTEN!

Härnösands Energi & Miljö AB, HEMAB, är ett framåt och utvecklingsorienterat företag med 140
anställda. Våra verksamheter är viktiga för en hållbar utveckling av Härnösand. Vi arbetar främst
med elnät, fjärrvärme, återvinning, vatten, vindkraft, biogas och laddinfrastruktur för elfordon,
men vår ägare Härnösands kommun är tydlig med att vi även ska ta en aktiv roll i lokalsamhället.

Hur ska utbyte av HEMABs eternitledningar gå till?
Eternit ä r ett tå ligt och hå llbart material så lä nge det inte rö rs, men på grund av sitt
asbestinnehå ll gä ller speciella regler fö r arbete med och hantering av eternit. HEMAB skulle dä rfö r vilja ta fram en plan fö r utbyte av de eternitledningar som finns.
Detta exjobb ä r mer praktiskt och passar den som vill sä tta sig in i en typisk arbetsuppgift på ett VA-bolags ledningsnä tsavdelning.
Arbetet avser följande:
• Faststä ll och dokumentera vilka eternitledningar som finns avseende dimensioner, lä ngder och å lder samt om mö jligt felstatistik fö r respektive ledning.
• Ta fram en plan fö r vilka å tgä rder som behö ver gö ras på olika ledningsnä tssträ ckor.
• Utreda och ge fö rslag på om å tgä rder behö ver gö ras i nå gon viss prioriteringsordning.
• Ta fram kostnadskalkyl fö r presenterade å tgä rder och projekt.
Målsättning
Examensarbetet skall mynna ut en komplett projektbeskrivning med delprojekt.
Välkommen att kontakta oss med egna förslag på examensarbeten utifrån din inriktning.
INTRESSEANMÄLAN
Ansökan skickas via webben. På www.hemab.se under Om oss/Skola och
studiebesök/Examensarbeten
Kontakt
Patrik Höglund, Planeringschef Vatten
E-postadress: patrik.hoglund@hemab.se
Telefon: 070-190 51 62

RESSEANMÄLAN
Ansökan skickas via webben. På www.hemab.se under Kontakta oss/Skola och studiebesök

Hitta ditt examensarbete hos teknikföretag i Höga Kusten! Världsledande innovation, spännande design och export över hela världen.
hittar du intresseanmälningsformuläret.
Ett exjobb i Höga Kusten ger dig utmaningar att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.

Kontakt
Patrik Höglund, Planeringschef Vatten
HÖGA KUSTEN INDUSTRIGRUPP
• Webbplats: www.hkig.se • E-post: info@hkig.se • Mobil: 070-389 55 90
E-postadress:
patrik.hoglund@hemab.se
Telefon: 070-190 51 62

