
Energikontoret i Mälardalen söker projektcontroller 
till huvudkontoret i Eskilstuna (vikariat) 

Är du en självgående, strukturerad och kommunikativ ekonom? 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 är en 
kunskapsintensiv organisation med en lösnings- och resultatorienterad företagskultur som präglas av hög 
kompetens och starkt engagemang. Vi arbetar målgruppsinriktat och övervägande i projektform.

Arbetsuppgifter
Som projektcontroller är du projektledarnas och chefernas starka stöd i arbetet med ekonomisk 
uppföljning, planering och rapportering. Du medverkar till att skapa ordning och reda vid projektstart, 
uppföljning och avslut. Du tolkar och drar slutsatser av information i vårt ekonomisystem. Du är 
sammanhållande i det löpande budgetarbetet och prognosgenomgångar inom verksamhetens diverse 
projekt. 

Vid behov hjälper du till att genomlysa projektverksamheten för att optimera arbetssätt och/eller 
processer. 

Vikariatet inleds med en gedigen introduktion av ordinarie projektekonom och närmaste chef, sedan 
kommer du arbeta självständigt. Du är placerad i Eskilstuna och rapporterar till kontorschefen där. 
Ekonomisk rapportering går till projektledare och vd. Resande i tjänsten kan förekomma eftersom vi har 
kontor i Eskilstuna och Uppsala samt flertalet samarbetspartners i Mälardalen och på Gotland.  

Dina kvalifikationer 
• Du har utbildning inom ekonomi med inriktning företagsekonomi/projektekonomi och/eller erfarenhet 

som vi bedömer som likvärdig 
• Du har erfarenhet av ekonomiskt och/eller administrativt arbete
• Du är skicklig på att söka, analysera och värdera information
• Kunskap om affärssystemet IFS (ekonomisk redovisning, uppföljning, fakturering och 

löneadministration) är meriterande 
• Flytande svenska i tal och skrift

För att lyckas i rollen har du god förståelse för affärer samt företags- och projektekonomi. Du är 
noggrann, självgående och kompetent i att planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du är driven, 
ansvarstagande och du värdesätter tydlig kommunikation. 

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, heltid (vikariat från 1 juni 2020–31 mars 2021). 
Energikontoret i Mälardalen tillhör kollektivavtal KFS Energi. 

Tillträde
1 juni 2020 eller enligt överenskommelse.  

Placeringsort 
Eskilstuna. 

Ansökan (senast söndag 2 februari)
Mejla din ansökan till: jobb@energikontor.se och ange referens “projektcontroller” som ämnestitel. 
Ansökan ska innehålla ett fullständigt CV inklusive meritförteckning och personligt brev. Intyg och betyg 
lämnas vid en eventuell intervju. 
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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.  

Vill du veta mer om tjänsten? 
Kontakta gärna vår projektekonom Andreas Henriksson, 070-236 95 80. För mer information om 
rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta chef Emelie Skoog 072-971 41 71 eller vd Lina Yng, 
070-540 09 97. 

Varmt välkommen med din ansökan!
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