Talangprogrammet 2016
Vattenfall Services Nordic AB

Upplägg

Vattenfall Services Nordic AB är ett av Sveriges
ledande entreprenadbolag inom underhålls- och
byggnationstjänster av el-anläggningar och elnät. Vi
levererar projekt och tjänster till nät- och
energibolag, industrier, kommuner, landsting och
entreprenadbolag i hela Sverige. Vår kompetens
sträcker sig från kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och
elnät till energieffektivisering, laddstolpar och emobility.

Talangprogrammet består av två tvådagarsträffar; 8-9 mars
mars och 6-7 april, inklusive övernattning. Det ena tillfället i
Stockholm och det andra på någon av våra etableringar i
Sverige. Vattenfall Services står för rese- och boendekostnader.
Under talangdagarna får du tillfälle att lära dig mer om
branschen och företaget. Du får träffa representanter från
ledningsgruppen, våra medarbetare och andra talanger från
hela landet. Dessutom får du chansen att veta mer om
Vattenfalls ledarskapsutbildning, göra studiebesök på minst en
av våra etableringar, lära dig mer om nästa generations elnät
samt lösa caseuppgifter kopplade till vår verksamhet. Men inte
minst får du tillgång till ett ovärderligt nätverk på Vattenfall
Services Nordic AB!

Talangprogrammet
Talangprogrammet ger dig en unik inblick i hur det är
att arbeta på Vattenfall Services Nordic AB samt vilka
utmaningar branschen står inför. Programmet är en
del i rekryteringsarbetet för att få in de bästa unga
talangerna i företaget och för rätt personer kan det
öppna upp för unika jobbmöjligheter.

Din profil
Talangprogrammet riktar sig till dig som går sista året på
högskole-, YH- eller civilingenjörsutbildning vid någon av
Sveriges högskolor och universitet. Vi ser gärna att du som
sökande har erfarenhet av energibranschen genom arbete eller
studier, men framförallt att du har ett genuint intresse för
branschen. Eftersom att programmet är på svenska, är det ett
krav att du kan prata flytande svenska.

Läs om hur ansökan och urval går till via länken nedan och skicka in din
ansökan senast 31

januari!

Håll dig uppdaterad och läs detaljerna om din ansökan på:
http://corporate.vattenfall.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-jobb/vattenfall-servicestalangprogram-2016/
Ansvariga för talangprogrammet:
Agnes Knochenhauer agnes.knochenhauer@vattenfall.com
Pauline Saers pauline.saers@vattenfall.com

