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Svensk Energi söker utåtriktade
medarbetare till el- och energiområdet
Vi söker just nu en handläggare med huvudinriktning Elnät/EBR
Du har en ”teknikprofil” och kommer främst att arbeta med att stötta
branschens arbete att fortsätta utveckla EBR (ett system för rationell
planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4145 kV) genom att leda olika arbetsgrupper som sekreterare och ansvara för
framtagandet av den årliga uppdateringen av kostnadskatalogen.
Då vårt arbetssätt bygger på att eftersträva helhetssyn så kommer även olika
elnäts- och kraftsystemfrågor att ingå i ditt arbete. Detta kan innefatta att:

•

hantera olika frågor inom elnätsföretagens arbetsområde

•

vara sekreterare och samordnare i arbetsgrupper inom Svensk Energi

•

arbeta fram förslag på remissvar

•

ge service och telefonsupport till medlemmarna

Vi tror att Du:
• har högskoleexamen, helst från elkraftteknisk linje, samt gärna några års
praktisk erfarenhet från arbete på ett elnätsföretag
eller
• har KY examen eller motsvarande med elkraft-/energiinriktning samt
praktisk erfarenhet från arbete på ett elnätsföretag
samt
har viss kännedom om branschen och den teknik, de standards, lagar och
regelverk som gäller för ovan nämnda områden.

•

För tjänsten gäller att du börjar snarast.
Kompletterande information lämnas av Anders Richert, 08–677 26 93.
Fackliga företrädare är Inger Abrahamson, 08-677 36 39, för SACO och Folke
Sjöbohm, 08-677 26 97, för UNIONEN.
Sedvanliga ansökningshandlingar emotses senast den 31 augusti 2011 till per
e-post till catharina.gotbrant@svenskenergi.se
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SVENSK ENERGI

Allmänt
Svensk Energi söker medarbetare för att handlägga och driva olika
energifrågor. Energiområdet är ständigt aktuellt och viktigt. Aktuella frågor är
till exempel elmarknadens utveckling, en nordisk slutkundsmarknad och
kundfrågor, elnätreglering, kraftsystem-, tillstånds och nätanslutningsfrågor,
men också fortsatt utveckling av rationell elnätsverksamhet under varumärket
EBR.
Att arbeta i en branschorganisation som Svensk Energi, som har sitt
huvudkontor på Norra Bantorgen i Stockholm, innebär många kontakter med
medlemmar, myndigheter, departement och andra branschföreningar. De
flesta av de nya krav som ställs på branschen härrör från EU, varför även
internationell samverkan är en del i arbetsuppgifterna.
Vi som handlägger olika typer av energirelaterade frågor på Svensk Energi är
såväl ingenjörer, ekonomer, samhällsvetare som jurister. För att trivas och
fungera bra med arbetet på Svensk Energi måste Du:

•

vara social och uppskatta att arbeta med andra människor

•

tro på samverkan och kunna nå resultat i ihop med andra

•

vara serviceinriktad och dela med Dig kunskap inom ditt specialområde

•

uttrycka Dig väl och lättförståeligt i tal och skrift även i svåra frågor

•

tala inför grupper och vara lärare/föreläsare vid kurser och konferenser

Vi söker just nu flera kvalificerade medarbetare med teknisk respektive
juridisk kompetens.
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