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Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka
här.

Dela

Vi söker en Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR på
Energiföretagen Sverige
Sveriges energibransch befinner sig i ett brytningsskede. 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 omställningen och förstärka kansliets
kompetens för framtiden med fokus på elnät. Ditt ansvar blir att tillsammans med kollegor
fortsätta utveckla EBR - ett kritiskt verktyg för Sveriges alla elnätsföretag och branschens
standard för planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-145 kV.
Tjänstens ansvarsområde
Du kommer, tillsammans med kollegor att utveckla och underhålla EBR-portföljen, vilket
omfattar såväl bevakning av befintlig teknik, miljö och arbetsmiljö, som omvärldsbevakning
avseende nya metoder, teknik och forskning. Det är naturligt för dig att ha örat mot rälsen,
fånga medlemmarnas röst om vad branschen vill och att återkoppla den informationen in i
den egna organisationen. Då branschorganisationen nu utvecklats till att omfatta hela
energibranschen kan din roll även komma att omfatta att hitta synergier mellan el-, och
fjärrvärmeområdet.
- Som projektledare driver och samordnar du arbetet med att underhålla och utveckla EBR,
främst området Hälsa miljö och säkerhet (HMS), men även de båda områdena Ekonomi och
Teknik.
- Du driver självständigt projekt som leder till att EBR- material på ett snabbt och smidigt sätt
omsätts till anvisningar, förlagsprodukter, kurser och konferenser.
- Du kommer även att medverka som lärare på relaterade utbildningar och du förväntas
kunna tala inför människor på våra event och konferenser.
- Branschen ser dig som en teknisk expert inom elnätsföretagens arbetsområde som i första
hand berör EBR och medlemmarna förväntar sig få svar på frågor både skriftligen och via
telefon, att svara på frågor är en naturlig del av ditt dagliga arbete. I rollen som sakkunnig
ingår även att arbeta fram förslag på remissvar.
- Eftersom vi är en medlemsorganisation sker arbetet oftast i samverkan med medarbetare
från medlemsföretagen och mycket arbete bedrivs inom arbetsgrupper som är besatta med
medlemsrepresentanter. Detta innebär att du även kommer att fungera som projektledare
och sekreterare där du både leder och dokumenterar det arbete som genomförs.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kansli i Stockholm och
ingår i enheten Kompetenscentrum. Det förekommer resor i tjänsten i vissa fall även
utrikesresor och vissa aktiviteter genomförs kvällstid.
Kvalifikationer
Du har Högskoleexamen, helst från elkraftteknisk linje eller KY-examen eller motsvarande
med elkraft-/energiinriktning.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska. Du har lätt för att utrycka dig såväl i tal som
skrift.
För den här tjänsten krävs att du har gedigen erfarenhet från arbete på ett elnätsföretag, du
har kännedom om branschen samt den teknik, de standarder, lagar och regelverk som gäller.
Du är van att arbeta i projektform och agera projektledare och du har tidigare erfarenhet av
att arbeta med EBR och vet hur systemet tillämpas.
Meriterande är om du även har
- erfarenhet och goda kunskaper om energiområdet med fokus på framtida utveckling och
behov.
- erfarenhet och mycket god kunskap om modern teknik och digitalisering och de möjligheter
detta kan ge för branschen Kunskap om de tekniska förutsättningarna för den nya teknikens
integration i energisystemet.
- erfarenhet från och kunskap om forsknings- och innovationspolitik, innovationsprocesser,
smarta energisystem.
Vi tror du är
Självgående och driver dina uppdrag framåt samtidigt som du tycker om och finner
motivation i att samverka med andra människor. Du knyter lätt kontakter med kollegor och
med våra medlemmar.
Resultatorienterad och drivs av att skapa nytta för våra medlemsföretag och månar om att
sätta dig in i medlemsföretagens villkor och förutsättningar.
Pedagogisk och har lätt för att skriva olika typer av texter anpassade efter olika mottagare

och att tala inför folk.
Ansökan och frågor
Din ansökan vill vi ha via e-post till ansokan@energiforetagen.se senast den 25 november
2016.
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschefen Kristian Öhrn, tfn 08- 677 26 48 eller per mejl
på kristian.ohrn@energiforetagen.se
Fackliga företrädare är för Unionen Folke Sjöbohm, 08-677 26 97 och för SACO Patrik
Holmström, 08-677 27 06.

Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande

http://www.anpdm.com/pdf/17774339/46455A41784446594470424759
info@energiforetagen.se

