
Energikartläggare/energikontroller 

Energikontoret  
Energikontoret i Mälardalen är ett av Sveriges 15 regionala energikontor och vårt uppdrag är att 
arbeta för minskad klimatpåverkan genom energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. Vi 
arbetar i ett nätverk av 360 energikontor i Europa och vi driver samverkansprojekt med offentliga 
aktörer, bransch- och intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter. Vårt arbete är att skapa 
samverkan över geografiska, tekniska och administrativa gränser för att skapa bättre förutsättningar 
för energimässigt hållbar samhällsutveckling.   
 

Dina arbetsuppgifter  
Energikontoret söker en initiativtagande och driven medarbetare till utmanade arbete att stimulera 
företag att energieffektivisera. I den här tjänsten kommer du att arbeta som stöd vid 
energikartläggning och planering samt svara för tekniska lösningar, metodutveckling och 
beteendepåverkan för energieffektivisering. Du kommer att arbeta för små och medelstora företag 
med din kunskap om energikartläggning, effektiviserande åtgärder och metoder. Du kommer även 
att kommunicera energieffektiva och förnybara alternativa lösningar och innovativa lösningar med 
syfte att öka företagen konkurrenskraft. Du svarar primärt mot VD.  
 

Din bakgrund 
Du som söker har arbetat med energikartläggning. Du har hög förståelse för energisystemet och dess 
ingående delars påverkan. Vi ser att du har en utbildning inom energiteknik, energisystem alt. 
fastighetstekniker energikontroller eller på annat sätt relevant utbildning eller erfarenhet. Du har 
praktisk erfarenhet av att drifta och effektivisera primärt byggnaders energisystem. Du har kunskap 
om energins påverkan på klimatet och är personligt engagerad för en förändring. Du trivs att arbeta i 
högt tempo, är engagerad och lyhörd. Du skall ha god kommunikativ förmåga och vana att samverka. 
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Kunskaper i andra europeiska språk är meriterande.  
 

Du som person 
Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper. Vi söker därför Dig som är en flexibel 
problemlösare. Du är inte rädd för att ta ansvar när det behövs, du har lätt för att prioritera och har 
en hög social kompetens. I Ditt arbetssätt är Du lösningsorienterad och orädd. Du blir en kollega i en 
mindre organisation och kommer att arbeta i många utmanande och varierande uppdrag 
 

Tjänsten  
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år, med goda möjligheter till förlängning. 
 
Tjänsten är placerad i Eskilstuna med start omgående. B-körkort är ett krav. Arbetsområdet är hela 
Mälardalen, tjänsteresor förekommer i hela EU.  
 
Tjänsten är på 100 % av en heltid. (enligt överenskommelse). 
Tillträde snarast. 
 
Vi tillämpar löpande urval. 
För mer information eller frågor, kontakta Lina Yng på telefon 070-5400997  
 
Vänligen skicka in Din ansökan snarast möjligt till lina.yng@energikontor.se 

Välkommen med Din ansökan!  
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