Vi söker en

Verksamhetsledare till
Energikontoret Västernorrland
Är du en driven relationsskapare som vill arbeta med utveckling och
samverkan inom energi- och miljöfrågor i Västernorrland? Då har vi en
intressant tjänst för dig!
Din roll blir att fungera som processledare med verksamhetsledaransvar för
Energikontoret. Det innebär att du leder processerna inom Energikontorets
uppdrag i samarbete med andra processledare och projektledare som på olika
sätt kan engageras inom Energikontorets uppgifter. Arbetet kommer att styras av
avtalet med Energimyndigheten samt en årlig verksamhetsplan.
Energikontorets uppgift är att stötta regionens energi- och klimatarbete.
Energikontoret har samordningsansvaret för den kommunala energi- och
klimatrådgivningen och fungerar som regional utvecklingsledare, driver
utvecklingsprojekt, informerar om möjligheten att söka EU-medel samt är regional
dialogpart till Energimyndigheten. Målgruppen är kommunerna, men även
medborgare, företag och organisationer som vill bidra till implementering av
hållbara energilösningar genom konkreta projekt och exempel.
Huvudsakliga ansvarsområden:
•

Leda Energikontorets verksamhet. Arbeta i nära dialog med, och vara
föredragande till, styrgruppen i utarbetandet av riktlinjer för det regionala
arbetet och identifieringen av projekt.

•

Självständigt ansvara för de processer som krävs för att driva
utvecklingen mot de mål som sätts för verksamheten. Ansvar för
projektbudgetar för respektive projekt.

•

Representera Energikontoret i de olika externa kontakter som följer av
kontorets uppdrag.

•

Vidareutveckla verksamheten enligt den inriktning som uttrycks i
styrelsebeslut.

Vi söker dig som har minst 4–5 års erfarenhet av arbete med energi- och
klimatfrågor. Det är viktigt att du har erfarenhet av projektledning och
projektmedelsredovisning. Vi ser också gärna att du har arbetat i, eller med,
offentlig verksamhet. Du har relevant högskoleutbildning (exempelvis ingenjör,
samhällsvetare, statsvetare, ekonom). Tjänsten kräver att du uttrycker dig väl på
svenska i tal och skrift, är van att producera och presentera dokument, att du
behärskar engelska samt är van användare av Office-paketet.
Det är meriterande om du har arbetat på energikontor, liksom om du har kunskap
om ansökningsförfarande för EU-projekt och administration kring detta.
Som person är du drivande och samtidigt strukturerad i ditt arbetssätt. Att du är
kommunikativ, lyhörd och bra på att skapa och utveckla relationer är en
förutsättning för att lyckas i rollen, då verksamheten handlar mycket om
samverkan. Det krävs också viss uthållighet i kombination med helhetsperspektiv
– du ser kopplingar och beroenden mellan olika områden och aktörer.

Vi erbjuder en roll som innebär många kontaktytor, möjlighet att påverka och
göra skillnad ur ett samhällsperspektiv – och samtidigt själv utvecklas. Du verkar i
en region där utmaningarna är många – och hos våra kommuner finns stor vilja till
utveckling och nytänkande. Kommunförbundet är en arbetsplats där idéer och
kreativitet uppmuntras. Vi är ett positivt och framåt team som sitter i trevliga
lokaler med närhet till både buss och tåg.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Aurora Lindberg,
Mobil: 070-580 33 38
E-post: aurora.lindberg@kfvn.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan, tillsammans med CV och meriter du vill åberopa,
senast 171231 till:
Inger Lind, Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2,
871 45 Härnösand.
E-post: info@kfvn.se
Fackliga representanter:
Fredrik Kjellman Ölmerud, Vision, 072-521 14 30
Camilla Carpholt, Ledarna, 073-038 77 63
Åsa Claeson Nordin, SACO, 070-216 29 89

Vi sköter rekryteringen själva och undanber oss därför vänligt men bestämt alla
samtal från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringstjänster.

Kommunförbundet Västernorrland är en arena för regional utveckling och samverkan mellan
de sju kommunerna i Västernorrlands län. I vår verksamhet ingår även Energikontoret
Västernorrland. Vi driver välfärds- och regional utveckling på uppdrag av kommunernas
ledningar i politik och förvaltning. Syftet är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål
om välfärd och service för medborgarna. Kommunförbundet skapar kunskap om regionen
genom utredning och analys, processledning av regional utveckling och välfärdsutveckling,
omvärldsbevakning och samverkan.
Kfvn.se

