Projektledare inom Energimarknaden
Energimarknaden genomgår just nu de största förändringarna sedan avregleringsvågen på
1990-talet. Elnäten digitaliseras. Samhället elektrifieras. Nya aktörer kliver in och bidrar
med innovationer, kunnande och flexibilitet till systemet. Den förnybara energin växer
starkt och håller på att mogna till en stabil resurs och lönsam affär för allt från kommunala
energibolag och industrier till privatpersoner och sol- och vindkraftsägare. Snart kommer
bilar, båtar, hus och industrier vara uppkopplade mot elmarknaden och med hjälp av
batterier och smarta algoritmer fungera som minst lika viktiga stötestenar i elsystemet som
trotjänarna vatten- och kärnkraft.
Decentralisering. Demokratisering. En värld där alla kan bidra till att göra hållbarhet till det
nya normala.
Är du den vi söker?
Vi växer snabbt och söker vassa förmågor som brinner för att snabba på omställningen till
ett hållbart energisystem - genom att vara med och bygga bolaget som ska gå i bräschen
för den.
Vi söker personer som är grymma på att analysera, affärsutveckla och sälja
flexibilitetstjänster.
Kan du rabbla elmarknadens framtida trender i sömnen? Tröttnar du aldrig på att föreläsa
om vinsterna med hållbarhet och flexibilitet? Eller känner du kanske någon som är så?
Vi letar efter
Vi söker ansvarstagande och initiativrika projektledare med stort driv. Som projektledare
kommer du vara en relationsbyggare och nära samarbetspartner till Ntricitys kunder. Du är
med i hela processen från idé och uppstart till utveckling och den löpande operativa
optimeringen av våra samarbetspartners resurser.
Här får du möjlighet att påverka din arbetsplats och miljö, då rollen formas efter dig.
Räkna med 2-3 resdagar/månad.
Vi söker flera olika profiler:
Vill du arbeta tillsammans med våra samarbetspartners? Vi hjälper dem att utveckla sina
affärer med hjälp av våra tjänster och i sin tur erbjuda sina kunder möjligheter kring
flexibilitet. Du jobbar då med både investeringskalkyler och affärsutveckling.
Ntricity är ofta med i ett innovativt skede där vi kontinuerligt diskuterar framtiden inom
energimarknaden med våra samarbetspartners, vilket är en viktig komponent båda parter.
Eller vill du jobba mer med teknik? Vi utvecklar lösningar för batterilager, vindparker,
solanläggningar och i framtiden även kraftvärme. Vi söker någon som både kan
produktutveckling och projektledning för installation och driftsättning av styrsystem.
Problemlösning är din främsta egenskap – det finns ingen ritning som fungerar överallt
därför kommer ditt huvud vara verktygslådan. Kunskap om energimarknaden är bra, men
en teknisk baskunskap inom elteknik eller automation är att föredra.
Det här stämmer på dig
Du får gärna ha universitetsutbildning inom energisystem, elkraftteknik, automation eller
data.
Erfarenhet av elmarknaden är ett stort plus men du måste ha ett intresse för energi och
vilja lära dig mer.
Lösningsorienterad, initiativrik och ödmjuk är ett krav för att du ska känna dig bekväm i
rollen.
Vi ser även att du har körkort och är flytande i svenska i tal och skrift.
För mer information
Vill du veta mer om Ntricity och tjänsten som projektledare?
Kontakta Johan Westman, IT Talents AB, som hjälper oss i rekryteringsprocessen.
Mail: johan@ittalents.se

