Energikontoret i Mälardalen söker en projektledare
inom energi- och klimatområdet med fokus på
hållbara byggnader och renoverande
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!
Om Energikontoret i Mälardalen
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 arbetar du som sakkunnig utvecklingsledare i energi- och klimatfrågor inom
energieffektivt och hållbart byggande, renovering och förvaltning.
I Mälardalen byggs fortfarande mycket nytt och vi har stora utmaningar med redan befintligt
fastighetsbestånd. Intresset för hållbart byggande och renoverande är stort hos såväl politiker som i
näringsliv och hos privatpersoner. Energikontoret i Mälardalen arbetar i projekt som syftar till att främja
investeringar i förnybar energi, 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 och från
kollegor och egen utveckling. Du kommer arbeta självständigt och i team med andra medarbetare.
Dina kvalifikationer
Du har minst fem års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller akademisk examen inom bygg-,
energi- eller miljövetenskap samt 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-, energioch 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.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid, med 6 månaders provanställning. Energikontoret i Mälardalen tillhör
kollektivavtal KFS Energi.
Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort
Eskilstuna.
Ansökan (senast lördag 15 augusti)
Mejla din ansökan till: jobb@energikontor.se och ange referens “Hållbart byggande” som ämnestitel.
Ansökan ska innehålla ett fullständigt CV inklusive meritförteckning och personligt brev. Intyg, betyg och
examensbevis lämnas vid en eventuell intervju. Observera att vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att
tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
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Vill du veta mer om tjänsten?
För mer information är du välkommen att kontakta vd Lina Yng på 070-540 09 97 eller avdelningschef
Emelie Skoog på 072-971 41 71. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringshjälp och vi
avböjer vänligen kontakt från annonsförsäljare, rekryteringsföretag och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan!

Energikontoret i Mälardalen är ett offentligägt bolag som lyder under offentlighetsprincipen och kommunallagen
samt följer lagen om offentlig upphandling. Bolagets arbete vilar på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald beaktas genomgående i bolagets verksamhet. Vi är
övertygade om att mångfald skapar en attraktiv arbetsplats och vi vet att vår styrka ligger i våra medarbetare.
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