HITTA DITT EXAMENSARBETE I HÖGA KUSTEN!

Härnösand 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 HEMABs spolplan för vattenledningsnätet utvecklas och se ut?
HEMAB utfö r underhå llsarbete på ledningsnä tet i form av spolningar. A< tgä rden
innebä r att man skapar ett forcerat flö de i ledningen i frå ga fö r att få avlagringar
och grus att lossna och avlä gsnas. Det finns redan en ”analog” spolplan, men nu
behö - ver den uppdateras och digitaliseras. Detta exjobb passar den som vill sä tta
sig in i en typisk arbetsuppgift på ett VA-fö retags ledningsnä tsavdelning eller hos
en konsult.
Arbetet avser följande:
• Utvä rdera befintlig spolplan och fö reslå fö rbä ttringar och fö rä ndringar.
• Digitalisera spolplanen, det vill sä ga lä gga in den i vå r digitala ledningsnä tskarta.
Målsättning
Examensarbetet skall efter en noggrann utvä rdering mynna ut en komplett digitaliserad
och uppdaterad spolplan anpassad efter nuvarande ledningsnä t i Hä rnö sand.
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
Kontaktperson: 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
hittar du intresseanmälningsformuläret.
Kontakt
Patrik Höglund, Planeringschef Vatten
Hitta ditt examensarbete hos teknikföretag i Höga Kusten! Världsledande innovation, spännande design och export över hela världen.
E-postadress:
patrik.hoglund@hemab.se
Ett exjobb
i Höga Kusten
ger dig utmaningar att utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden.
Telefon: 070-190 51 62
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Välkommen att kontakta oss med egna förslag på examensarbeten utifrån din inriktning.

