
 Aloita työurasi 1,5°C astetta kestävämmällä suunnalla. 

Tule muuttamaan maailmaa uusiutuvan energian parissa. 
 

Tulevaisuuden energiantuotanto perustuu hiilidioksidittomaan uusiutuvaan energiaan ympäri maailmaa, Suomi mukaan 

lukien. Tuulivoimalla on merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

 

Wpd-group osallistuu aktiivisesti tämän energiamuutoksen mahdollistamiseen yli 2700 työntekijän voimalla ympäri 

maailmaa. Olemme merkittävä toimija 25 eri maassa erikoistumalla tuulipuistojen suunnitteluun, rahoittamiseen, 

toteuttamiseen ja käyttöön. 

Suomeen wpd on rakentanut neljä tuulipuistoa, jotka tuottavat puhdasta energiaa, joka vastaa yli 30 000 kotitalouden 

vuosittaista sähkönkulutusta. Solmitun PPA-sopimuksen johdosta aloitimme kesällä 2020 Pyhäjoella uuden 33 voimalan 

tuulivoimapuiston rakentamisen. Lisäksi meillä on kymmenkunta tuulipuistoa kehitystyön alla maalle ja merelle 

 
Toimenkuvasi 

Tulet olemaan tiimin jäsen rakenteilla olevan tuulipuiston työmaaorganisaatiossa. Toimit työmaapäällikkömme oikeana 

kätenä osallistuen työmaakokouksiin sekä hoitaen osoitettuja itsenäisiä valvontatehtäviä. Teet tiivistä yhteistyötä 

muiden tiimin jäsenten kuten myös yhtiön Saksan eri vastuuhenkilöiden kanssa. Osana työtäsi tulet hoitamaan 

työmaaraportointia eri viranomaisille, seuraat olemassa olevien lupien ja sopimusten noudattamista sekä olet mukana 

alihankkijatoiminnan valvonnassa aikataulullisesti kuin taloudellisesti. Työmaan ollessa aktiivinen olet yhteydessä  eri 

sidosryhmiin, mukaan lukien maanomistajat, kuntien virkamiehet, alihankkijat ja paikalliset asukkaat.  

Profiilisi 

Etsimme ryhmäämme uutta työkaveria, joka voi hyvin olla vastavalmistunut insinööri.   

 

Jos tunnet kohtuudella täyttäväsi seuraavia hakukriteerejä niin laita hakemus tulemaan: 

- Sinulla on jolla hyvä draivi ja halu saada asioita aikaan. 

Sinulla on peruskäsitys rakentamisesta ja projektitoiminnasta  

- Tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa.   

- Olet henkilönä positiivinen ja osaat hakea ratkaisuja ongelmiin 

- Pystyt tekemään töitä itsenäisesti, mutta olet myös tiimipelaaja  

- Suomen kielitaitosi on erinomainen ja pystyt sujuvasti kommunikoimaan Englanniksi. Ruotsin kielitaito on etu 

- Sinulla on perusosaaminen MS office ohjelmistoilla 

- Sinulla on mahdollisuus matkustaa ja sinulla on B-ajokortti 

 

Me tarjoamme … 

- Eurivin paikan Suomen energiamurroksessa ja samalla mahdollisuuden osallistua ilmastonmuutoksen ehkäisyyn   

- Yhden Euroopan suurimman tuulivoimakehittelijäyhtiön tuen ja osaamisen käyttöösi  

- Paikan hyvähenkisessä ja positiivisessa ryhmässä 

- Mahdollisuuden kehittää osaamistasi hyvin laajan osaamiskentän sekä koulutuksen parissa  

- Työsuhde olisi ensin määräaikainen syksy 2022 asti, jonka jälkeen mahdollinen vakinaistaminen 

 

Otamme hakemuksia, palkkatoiveen ja CV kera, vastaan 28. Helmikuuta 2021 asti.  
Palkkaamme heti kun sopiva löytyy. Lähetä hakemuksesi: h.peltomaa(at)wpd.fi 

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Peltomaa, mobile +358 40 67 97 563 

Pyhäjoella rakenteilla olevaan tuulipuistoon etsimme  

Työmaainsinööriä vahvistamaan työmaaorganisaatiotamme 

  


