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Energikontoret i Mälardalen söker:

Projektledare inom energi- och klimatområdet
med fokus på hållbara byggnader och solel
Är du engagerad och kommunikativ med erfarenhet av energi- och klimatfrågor
inom bygg och fastigheter? Vill du jobba med påverkan för ett mer hållbart
samhälle? Då kan du vara den vi söker!
Verksamhetsbeskrivning
Energikontoret i Mälardalen är ett av 15 regionala energikontor i Sverige med uppdrag att
arbeta för minskad klimatpåverkan genom energieffektivisering och ökad andel förnybar
energi. Vi driver kunskapsprojekt, lokalt och regionalt, i samverkan med offentliga aktörer,
näringsliv, myndigheter och bransch- och intresseorganisationer. Vi arbetar i nätverk med
360 energikontor i Europa, vårt verksamhetsområde omfattar Sörmland, Västmanland,
Uppsala län och Region Gotland, och vi har kontor i Uppsala och Eskilstuna.
Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att arbeta som sakkunnig utvecklingsledare i energi- och
klimatfrågor inom hållbart byggande, renovering och förvaltning, med särskilt fokus på solel.
Solel är en viktig del i omställningen till ett förnybart energisystem och solel i byggprocesser
blir allt vanligare och mer efterfrågat. I Mälardalen byggs fortfarande mycket nytt och vi har
stora utmaningar med redan befintligt bestånd. Intresset för solel och hållbart byggande är
stort hos såväl politiker som i näringsliv och hos privatpersoner. Energikontoret i Mälardalen
arbetar i projekt som syftar till att främja investeringar i solcellsanläggningar, bygga kunskap
och bidra till erfarenhetsutbyte för ökat hållbart byggande och renoverande samt verka för
att nå de regionala målen om ett klimatneutralt samhälle.
Sakinnehållet i arbetet varierar över tid vilket medför goda möjligheter till
kompetensöverföring till kollegor och egen utveckling. Du kommer arbeta självständigt och i
team med andra medarbetare.
Kvalifikationer:
Du har lång arbetslivserfarenhet eller lämplig akademisk examen inom bygg, energi eller
miljö med minst tre års arbetslivserfarenhet. Du är utåtriktad och har lätt för att
kommunicera med och entusiasmera andra människor. Du har ett brinnande intresse för
teknik-, energi- och klimatfrågor. Du har lätt för att ta egna initiativ och samarbeta. Du kan
planera och genomföra arbetet självständigt. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på
svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
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Anställningsform:
Tillsvidare heltid.
Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsort:
Eskilstuna
Ansökan:
Mejla din ansökan till: jobb@energikontor.se och ange referens “Bygg och solel” som
ämnestitel. Ansökan ska innehålla ett fullständigt CV inklusive meritförteckning och
personligt brev. Intyg, betyg och examensbevis lämnas vid en eventuell intervju.
Sista ansökningsdag:
2019-04-30
OBS! Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista
ansökningsdatum.
Vill du veta om tjänsten? Kontakta:
VD, Lina Yng, 070-5400997
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om
annons.
Välkommen med din ansökan!

