Elkraft Sverige söker energikonsult som vill utvecklas!
Bli en del av framtidens Elkraft
Elkraft Sverige är ett ledande energibolag på den nordiska marknaden. Vi arbetar med att sänka
företagens elkostnader genom rådgivning, leverans och optimering av hela deras energiförbrukning.
Nu erbjuder vi dig som vill utvecklas i rollen som energikonsult möjligheten att växa tillsammans med
oss.
Här får du chansen till ett omväxlande och utmanande arbete där du bidrar till utvecklingen av Elkraft
Sveriges tekniska avdelning. Vi har en obyråkratisk och prestigelös organisation som skapar en
familjär och trivsam stämning. Medarbetarna är självgående och kommersiellt drivna samt
uppmuntras att ta egna initiativ.

Arbetsuppgifter
Som energikonsult är din arbetsuppgift att bland annat utföra energikartläggningar ute bland Elkraft
Sveriges kunder. Du har ansvar för att









Ta fram, förbereda och analysera energistatistik
Identifiera betydande energianvändning i kundens verksamhet
Genomföra inventering ute på plats i kundens lokaler
Sammanställa energiberäkningar samt ta fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag
Skapa lönsamhetskalkyler för de åtgärder som hittas
Rapportera energikattläggningar enligt ISO, SIS eller EN standard.
Följa upp genomförda energibesparande åtgärder
Utföra förstudier till energibesparingsprojekt

Utöver själva energikartläggningsarbetet ingår även i din arbetsroll att identifiera möjligheter till
merförsäljning av Elkraft Sveriges övriga tjänster inom energieffektivisering.

Din profil
Vi söker dig som är självgående och driven. Som person är du initiativtagande samt har en god social
förmåga. Du har bred kunskap inom energiteknik med förståelse för de olika driftsystem som finns i
fastigheter och industrilokaler. I ditt arbete är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten.
Då tjänsten omfattar platsbesök ute i landet måste du ha möjligheten att kunna resa ca 2 dagar per
vecka.

Elkraft Sverige AB
Huvudkontor: Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten
Tfn. 08-447 48 10

Kunskapskrav





Högskoleingenjör, yrkeshögskola eller motsvarande inom området energiteknik och/eller
fastighetsteknik.
Du talar och skriver flytande svenska
God datorvana samt fördjupade kunskaper i Excel
Praktisk erfarenhet av energieffektivisering i handel-, bygg-, transport, och fastighetssektor
är meriterande.

Övrig information:
Start:
Plats:
Lön:
Kontakt:

Omgående eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad vid Telefonplan i Stockholm.
Fast lön enligt överenskommelse.
Frågor ställs till Martin Bölander, Chef Teknisk avdelning, 08-4474810.

Ansökan
Ansökan skickas till martin.bolander@elkraftsverige.se.

Om företaget
Elkraft ingår i den norska Elkraft-koncernen. Vi startade verksamheten i Norge år 1992. Etableringen
var en konsekvens av en avreglerad energimarknad och de nya affärsmöjligheter detta skapade.
Koncernen har sedan dess haft en jämn och stabil tillväxt. Den svenska verksamheten startade 1999.
Sedan 2005 är vi etablerade i Danmark och sedan 2011 även i Finland. Koncernens huvudkontor är
placerat i Oslo. Elkraft är kundens representant på en komplicerad elmarknad med många aktörer
där vi strävar efter att ge våra kunder en total service. Vi förvaltar kundens behov av elleveranser på
ett kostnadseffektivt, professionellt och tryggt sätt. Att vara kund hos Elkraft ska vara enkelt, tryggt
och personligt. På sikt ger vi våra kunder både den lägsta energikostnaden och den enklaste
administrationen.
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