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KAIKILLE TYÖNTEKIJÖILLE TARJOAMME 

✓ Asianmukainen palkkaus ja joustavat työajat 

✓ Kansainvälinen työympäristö, jossa on mahdollisuuksia kehittyä 

ammatillisesti ja ottaa vastuuta 

✓ Tukea ammatti- ja kielitaidon kehittämiseen, esimerkiksi kielikursseja 

✓ Kattavat terveysedut, käytössä esim. liikunta- työmatka- ja lounasetu 

✓ Säännöllisiä tapahtumia, kuten konsernin lentopalloturnaus ja kesäjuhlat  

✓ Innostavan ilmapiirin ja mukavat työkaverit matalan hierarkian työyhteisössä 

SÄHKÖVERKKOINSINÖÖRI 
(GRID & CONTROL ENGINEER) 
Helsinki / Vaasa / Joustava etätyö 
 
Tule viemään energia-alaa kanssamme eteenpäin!  
 
Energiequelle on vuonna 1997 perustettu uusiutuvan energian alalla toimiva yhtiö. Edelleen perheomistuksessa oleva yhtiömme suunnittelee 
ja toteuttaa tuulivoimaloita, aurinkovoimaloita, sähköasemia sekä energian varastointijärjestelmiä ja vetytalouteen liittyviä ratkaisuja. Lisäksi 
vastaamme laitosten kaupallisesta ja teknisestä hallinnoinnista. Energiequelle on kansainvälinen yritys, jolla on yli 400 työntekijää Suomessa, 
Saksassa, Puolassa ja Ranskassa. Saksassa yhtiömme on valittu vuonna 2023 jo toistamiseen maan parhaan 1 % työnantajien joukkoon 
(”Leading Employer”). 

Haemme nyt joukkoomme vahvistukseksi sähköverkkoinsinööriä!  
 
Tehtävässäsi työskentelet sähköverkoista ja rakennuttamisesta vastaavassa tiimissä, mutta toimit työssäsi myös tiiviissä yhteistyössä 
niin koko Suomen työyhteisömme, mutta myös konsernimme saksalaisen emoyhtiön kollegoiden kanssa. Työ on täyspäiväinen (37,5h / 
viikko) ja pääasiallisina työkielinä toimivat englanti ja suomi, ja tuemme työnantajana myös kielitaidon kehittämistä. 

Tehtäviisi kuuluvat 

● Verkkosuunnittelun asiantuntijatehtävät ja voimalaitosten sähköverkkojen CAPEX- ja OPEX-arvioinnit. 

● Verkkokomponenttien (kaapelit, muuntajat jne.) mitoittaminen ja alustavien layout -suunnitelmien, kuten pääkaavioiden, 

tekeminen verkostovaatimukset ja standardit huomioiden. 

● Teknisten verkostotarkastelujen ja -suunnitelmien hallinnointi (voimajohtosuunnittelu, VJV, suojaustarkastelut jne.) 

● Sähköasemien, voimajohtojen ja voimalaitoksen sisäverkkojen kilpailutus sekä hankintaprosesseissa teknisenä tukena 

toimiminen (BoP, TSA jne.) 

● Verkkoliityntöjen suunnittelu sekä niiden koordinointi verkkoyhtiöiden kanssa (liittymissopimukset jne.) 

● Verkkosääntöjen noudattamisesta huolehtiminen (lakisääteiset ja kansallisten verkkoyhtiöiden omat) 

● Sähkösuunnitteluosaaminen voimala- ja komponenttivalmistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa 

● Voimalaitosten rakennusvaiheen laadunvarmistus ja teknisenä tukena toimiminen sekä käyttöönottoihin ja tarkastuksiin 

osallistuminen. 

Odotamme sinulta 

● Sähkötekniikan alan koulutusta ja relevanttia työkokemusta 

● Sähköntuotannon, sähköverkkojen ja -asemien sekä verkkoliityntöjen perusteellista tuntemusta 

● Tuulivoimahankkeiden ymmärrystä teknisistä näkökulmista 

● Asiakaskeskeisyyttä, erinomaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä työskennellä tiimissä 

● Edellytämme kaikilta työntekijöiltämme sujuvaa englannin ja suomen kielen taitoa,  

   ruotsin ja/tai saksan kielen taito katsotaan eduksi 
 
Mikäli koet olevasi etsimämme henkilö, niin lähetä hakemuksesi sähköpostitse kyro@energiequelle.fi osoitteeseen 28.2.2023 mennessä. 
Kerro hakemuksessa palkkatoiveesi ja päivämäärä, jolloin voisit aloittaa työt. Liitä mukaan myös ansioluettelosi PDF-muodossa oman 
sukunimesi mukaan nimettynä. 
 
Lisätietoa tehtävästä antaa 
Raine Kyrö 
rakennuttamisjohtaja 
kyro@energiequelle.fi / 044 333 4945 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Ihmiset ovat 
menestyksemme lähde. 

______________ 

Michael Raschemann 
Perustaja 
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