Energikontoret Västernorrland är en del av Kommunförbundet och arbetar med
förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och
hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och
offentliga aktörer i Västernorrland, samt myndigheter och europeiska partner.

Till Energikontoret Västernorrland söker vi:

Projektledare
Vill du medverka till ett effektivt och positivt energi- och
klimatarbete i Västernorrland? Då kan det här jobbet passa dig!
Vi söker nu en engagerad projektledare med fokus på
energieffektivisering.
Arbetsuppgifter

Som projektledare på Energikontoret Västernorrland arbetar du med att
koordinera, kommunicera och marknadsföra nyttan och möjligheterna med ett
effektivt energiarbete och förnybar energi. I projektledarrollen är en del av jobbet
att arbeta tillsammans med olika aktörer i deras arbete med energieffektivisering.
Arbetet kan också innehålla att planera, arrangera och hålla i möten och
seminarier med inriktning mot näringsliv och hushåll i Västernorrland.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis naturvetenskap,
miljö, teknik eller samhällsvetenskap. Du har erfarenhet att arbeta självständigt
och ha en god förmåga att både dokumentera och kommunicera nytta och
resultat av ett effektivt energi- och klimatarbete. Du ska ha minst två års
erfarenhet av att administrera, koordinera och leda projekt. Goda kunskaper i
Office-paketet samt engelska i tal och skrift krävs. Som person har du lätt för att
kommunicera och samarbeta med andra likväl som du har förmåga att arbeta
självständigt. Du är flexibel och öppen för förändringar och kan själv prioritera ditt
arbete när det krävs.

Meriterande

Meriterande är om du har en grundläggande energiteknisk kunskap, industriell
erfarenhet och kunskap om små och medelstora företag. Vi ser det som
ytterligare en merit om du har erfarenhet av att utveckla och söka externt
finansierade projekt, nationella och internationella. Vana av att föreläsa och
utbilda samt kunskaper om energianalyser och energieffektivisering är även det
meriterande. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Anställningsform
Tillsvidare, heltid.

Övrigt om tjänsten

Din placering är i Härnösand. Tjänsten kommer att innebära visst resande. Bkörkort krävs. Energikontoret Västernorrland är en flexibel arbetsplats där viss
möjlighet till distansarbete ges.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Sista ansökningsdag 2019-05-15. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka
gärna in din ansökan redan idag. Ansökan skickas till info@kfvn.se
Upplysningar om tjänsten lämnas av Annacarin Ericsson, verksamhetsledare
Tfn. 070-660 72 27 annacarin.ericsson@kfvn.se

Fackliga frågor

Vision genom Fredrik Kjellman Ölmerud tfn 072-521 14 30
SACO genom Stefan Paulsson tfn 070-603 42 57
Ledarna genom Camilla Carpholt tfn 073-038 77 63

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

