Här hittar du tidigare EBR-meddelanden
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Energiföretagen söker en sakkunnig handläggare med inriktning
elnät/EBR
Nu söker vi dig som vill bistå medlemsföretagen i energiomställningen och förstärka kansliets
kompetens för framtiden med fokus på elnät. Du har elnätsteknisk kompetens från teknisk
högskola, KY-examen eller motsvarande yrkeserfarenhet. Ditt ansvar blir framför allt att
fortsätta att utveckla ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR).

Klimatfrågan påverkar en hel värld och energibranschen både kan och vill vara med i den
nödvändiga omställningen av energisystemet - i allt från produktion och distribution av el,
värme och kyla till det konkreta kunderbjudandet.
Nu söker vi dig som vill bistå medlemsföretagen i energiomställningen och förstärka kansliets
kompetens för framtiden med fokus på elnät.
Tjänstens ansvarsområde
Du kommer, tillsammans med kollegor, att utveckla och underhålla EBR, som är ett viktigt
verktyg för hållbarhet, kvalitet och säkerhet för Sveriges elnätsföretag. EBR är organiserat i
tre utskott: utskottet för hälsa, miljö och säkerhet, ekonomiutskottet samt teknikutskottet.
Den här tjänsten avser i första hand EBR-arbetet som rör hälsa, miljö och säkerhet, som
exempelvis underhållet och utvecklingen av Elsäkerhetsanvisningarna. Arbetet utförs i nära
samverkan med våra medlemsföretag.
Tjänsten omfattar framför allt dessa uppgifter:
- Du driver projekt som leder till att EBR-material på ett snabbt och smidigt sätt omsätts till
anvisningar, förlagsprodukter, kurser och konferenser.
- Du medverkar som lärare på relaterade utbildningar och du förväntas kunna tala inför
människor på våra event och konferenser.
- Du finns till hands för våra medlemmar för att svara på EBR-relaterade frågor både
skriftligen och via telefon, då detta är en viktig del av det dagliga arbetet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kansli i centrala
Stockholm och ingår i enheten Kompetenscentrum.
Kvalifikationer
Du har Högskoleexamen, helst från elkraftsteknisk linje eller KY-examen eller motsvarande
med elkraft-/energiinriktning.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska. Du har lätt för att utrycka dig såväl i tal
som skrift. Du är van att agera projektledare och du är noggrann med detaljer.
För den här tjänsten krävs att du har gedigen erfarenhet från arbete på ett elnätsföretag, du
har kännedom om branschen och kunskap om teknik och standarder på området.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av EBR, kunskap om innovationsprocesser och
digitalisering.
Vi tror också att du är självgående men gillar att samverka med andra människor. Du är
van att hantera olika perspektiv och drivs av att skapa resultat som är till nytta utifrån
medlemsföretagens behov. Du är pedagogisk och har lätt för att skriva olika typer av texter
anpassade efter olika mottagare och att tala inför folk.
Din ansökan vill vi ha senast den 15 maj 2019 via ansokan@energiforetagen.se
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Viktoria Pussfält.
Fackliga företrädare är för Unionen, Christer Gruber, och för SACO, Louise Marcelius

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade
varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges
tillåtelse.
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