TULE MEILE
UTILITASSE
PRAKTIKALE
Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja
kaugkütteteenuse osutaja. Tule meie keskkonnasõbralikku
tiimi praktikale!
PEAMISED PRAKTIKAVALDKONNAD:
• SOOJUSE TOOTMINE. Õpid, kuidas käib soojuse tootmine
lokaalkatlamajades. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida soojuse
tootmiseks kasutatavat tehnoloogiat: katlaid, põleteid jms. Saad
ülevaate hoonete soojussõlmedest, nende ülevaatusest ja
inspekteerimisest.
• KEEMIALABOR. Saad proovida, kuidas võtta ettevõtte objektidel
veeproove, teha vee ja kütuse analüüse ning hooldada ja testida
labori aparatuuri.
• VÕRGUJUHTIMINE. Tegeled soojusallikate, -seadmete ja võrkude töö operatiivjuhtimisega. Saad ülevaate soojusvõrkudega
seonduvast operatiivinfo vastuvõtmisest, töötlemisest ja
edastamisest.
• VÕRGUHOOLDUS. Õpid, kuidas edastada soojusenergiat
soojusallikast tarbijani. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida
soojusvõrkude planeerimise, ehitamise, hoolduse ja remondiga
seotud protsesside kohta.
• KLIENDITEENINDUS. Töötad klientidega ja tutvud CRM tarkvara
funktsionaalsusega. Saad ülevaate soojuse ja kaugjahutuse ostumüügilepingutest, piiritlusaktidest, kliendilepingute sõlmimisest ja
kliendiportfelli haldamisest. Õpid tarbitava soojuse mõõtmise
järelvalve, soojusarvestite ja kauglugemissüsteemi kohta.
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SUL ON PRAKTIKALE SAAMISEKS IDEAALSED EELDUSED, KUI:
• õpid vähemalt II kursusel energia-, keemia- ja
keskkonnatehnoloogiat, soojusenergeetikat või ärindust
• oled avatud uutele teadmistele, tutvustele ja kogemustele
PAKUME SULLE:
• head hüppelauda, kust alustada karjääri Utilitases
• väärtuslikku kogemust ja võimalust end proovile panna
• tasu kuni riikliku palga alammäära ulatuses
• ülevaadet ettevõtte olulisematest valdkondadest ja protsessidest
soojusenergia tootmisel, edastamisel ning müügil
• võimalust minna erinevatesse osakondadesse töövarjuks
• ekskursiooni meie kontsernis, mille käigus tutvustame töö- ja
toimimisprotsesse
PRAKTIKA ASUKOHAD: Tallinn, Valga, Haapsalu, Keila, Jõgeva või Rapla
KANDIDEERIMINE: Saada oma avaldus/motivatsioonikiri, CV ja
praktikajuhend personalijuhile marianne.taberland@utilitas.ee

Palun põhjenda avalduses, miks oled Utilitase praktikast huvitatud ja
pead end sobilikuks kandidaadiks. Vastame Sulle pärast Sinu
praktika eesmärkide ja meie võimaluste analüüsimist.
www.utilitas.ee

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja, kelle põhitegevus on soojuse ja elektri
tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Pakume keskkonnasõbralikku
kaugkütteteenust ligi 5000 hoonele kaheksas linnas üle Eesti. Toodame ja jaotame
energiat efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kodumaiseid
energiaallikaid.

