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Sustainable Energy Solutions, SENS söker
erfarna projektledare för våra
energilagringsentreprenader
Vill du bli en viktig pusselbit i omställningen mot en fossilfri värld? Just nu letar vi
efter nya kollegor som kan hjälpa oss att realisera våra energilagringsentreprenader.
Vi på SENS har specialiserat oss på energilagring inom värme och elektricitet. I takt
med att vi ställer om energiproduktionen mot mer hållbara alternativ så som sol och
vindkraft kommer energilagring att krävas i högre omfattning. SENS har en av flera
attraktiva lösningar för just den typen av energilagring.
Just nu är vi inne i en expansiv fas där vi inom kort kommer starta upp flera
spännande energilagringsprojekt. Därför söker vi dig som vill vara med och ta ansvar
för att driva våra projekt från start till mål.

A< arbeta hos oss
Här får du en omväxlande roll i ett tillväxtbolag med fokus på hållbar energilagring. Vi
är baserade i Sverige men driver projekt över hela världen. Eftersom vi ligger i
framkant i vår teknik är det viktigt att du förstår att rollen kommer "bli vad du gör den
till" vilket såklart ger stora möjligheter till professionell utveckling för rätt person. Du
bör trivas att arbeta i en dynamisk kultur där ständig förbättring är en ledstjärna. Vi är
stolta över att våra produkter bidrar till miljövänliga lösningar i teknikens framkant för
dagens och framtidens energisystem.

Ansvarsområde
Som Projektledare kommer du att få ansvar för projektets alla delar för att säkerställa
att vi möter uppsatta projektmål. Det är en bred roll med stor variation av
arbetsuppgifter där du får möjlighet at utveckla rollen själv.

Huvudsakliga arbetsuppgi@er
•
•
•
•
•
•
•
•

Övergripande ansvarig för projektet avseende planering, resurser och budget.
Samordningar interna såväl som externa resurser
Leder projekteringsarbetet och byggskedet samt säkerställer överlämning till
drift.
Stöttar säljavdelningen i offertarbetet.
Tar beslut om entreprenadform och upphandlingsform.
Ansvarar för upphandling av underentreprenörer.
Sköter löpande kontraktsfrågor med entreprenörer under projektet.
Ansvar för uppföljning projektekonomi

KvaliﬁkaConer
För att lyckas i rollen som projektledare hos oss behöver du ha:
•

•
•
•
•

•

God kunskap om entreprenadprocessen och dokumenterad erfarenhet inom
planering, projekteringsledning, kostnadsuppföljning, prognosarbete, KMA,
upphandling och produktion.
Jobbat som projekt-/projekterings-och/eller byggledare i minst 7 år men gärna
mer.
Är kvalificerad som arbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U
Har goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik, AB04/ABT06 samt AMA
Hr i grunden civil- eller högskoleingenjörsexamen eller annan byggteknisk
utbildning alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom
längre arbetslivserfarenhet
Talar svenska samt engelska, flytande i tal och skrift.

För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta med problemlösning och ha ett
analytiskt och strukturerat arbetssätt. Tidigare erfarenheter har gett dig ett
välutvecklat kritiskt tänkande och en bra känsla för kvalitet. I övrigt är du
målmedveten, engagerad och driver självständigt och fokuserat ditt arbete framåt.
Då rollen som projektledare har många kontaktytor, både internt och externt,
behöver du även vara kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med olika typer av
människor.
Har du dessutom erfarenhet från anläggningsarbeten av mark och geologi och / eller
erfarenhet av projektutveckling av stora infrastrukturprojekt är det här definitivt jobbet
för dig!

Ansökan
Sista ansökningsdag 2021-08-24, urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten
kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som
möjligt.
För informa7on:
Mer information hittar du på vår hemsida: www.sens.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Sjöberg, på email:
martin.sjoberg@sens.se eller tel: 070 798 03 95

