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Svensk Energi söker Projektledare Utbildning
Vill du jobba med kompetensutveckling för energibranschen? Svensk Energi söker en projektledare till
enheten Kompetens & Förlag. Projektledarrollen innebär att driva utbildningsprojekt från ax till limpa
dvs behovsinventering, innehåll, paketering, leverans och kvalitetssäkring.
Du är..
• en driven projektledare med erfarenhet från energibranschen
• intresserad av kompetensutveckling och ser framtidens behov
• kundfokuserad och gillar att driva projekt mot lönsamhet
• affärsmässig och van att kalkylera, budgetera och följa upp.
• gärna ute och skapar nya kontakter och att arbeta ihop med andra inspirerar dig
• bekväm med att jobba i högt tempo och med tydliga deadlines
Hos oss får du..
• jobba kreativt med utbildning, i strukturerade former
• ta eget ansvar
• ett varierat och utvecklande arbete
• bred kontaktyta med medarbetare och ledning i våra medlemsföretag
• glädjen i att bidra till andras vidareutveckling

Intervjuer sker löpande under augusti så sänd in din ansökan så fort som möjligt dock senast
måndagen den 27 augusti.
För mer information om tjänsten, kontakta Eva Elfgren, 070-777 23 51,
eva.elfgren@svenskenergi.se Fackliga representanter är Inger Abrahamson, 08-677 26 39, för
SACO och Sara Wannehed, 08-677 26 89, för Unionen.
Om Svensk Energi och Kompetens & Förlag
Kompetens & Förlag är den affärsdrivande delen av branschföreningen Svensk Energi. Vi är 10
personer, inom hela Svensk Energi ca 65. Vi säljer kompetensutveckling i form av informationstjänster,
utbildningar, konferenser etc. Vår vision är att erbjuda information och kunskap i den form som
kunden vill ha den. Vare sig det är i form av en traditionell utbildning, en e-utbildning, faktatjänst på
webben, tryckt publikation eller en tidning. Ämnena för utbildningar är de branschspecifika
kompetenser som energibolagen behöver inom elnät, elhandel, elproduktion.
Vi genomför 250-300 kurser och konferenser per år med 4.500-6.500 deltagare. I vårt utbud finns
klassrumsutbildningar, öppna respektive interna utbildningar hemma hos kundföretagen, konferenser
och utbildningar på webben.
Läs mer om Kompetens & Förlag
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