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Vill du bidra till framtidens elsystem?

Power Circle arbetar med att synliggöra elens roll för att möjliggöra hållbar utveckling. Just nu pågår
stora förändringar i energisystemet när mer förnybart introduceras samtidigt som digitaliseringen
möjliggör nya affärsmodeller och flera branscher fasar ut fossil energi till förmån för el. Vi på Power
Circle arbetar med att ta fram kunskap om ny teknik och framtidens elsystem. Genom olika projekt
utforskar vi framtidsfrågor för energibranschen. Denna kunskap förmedlas sedan genom rapporter,
faktablad, nyheter, seminarier och konferenser. Vi är ett stöd för vårt partnernätverk samtidigt som
de är en källa till kunskap och perspektiv för oss. Tillsammans går vi mot framtidens elsystem.
Vi letar nu efter en ny junior projektledare till vårt team. Vi har flera event, projekt och aktiviteter
planerade där vi ser att du skulle kunna bidra. Du kan vara nyutexaminerad eller ha några års
arbetslivserfarenhet. Vi vill hitta dig som ser möjligheterna i energiomställningen och kommer in i
vår organisation med nya tankar och idéer på hur Power Circle kan bidra till dessa.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna för denna tjänst ingår att hjälpa till med olika projekt och uppgifter som är av
relevans för framtidens elsystem. Här ingår samarbete med övriga kollegor men även eget ansvar
för planering och genomförande. Kommunikation är en viktig del av vårt arbete på Power Circle då
vi arbetar aktivt med att sprida ny kunskap. Dina uppgifter kan variera från nyhetsutskick och
redaktionella texter till uppdatering av hemsidor och kommunikation via sociala medier.
En annan del i arbetet är att planera och genomföra event och mötesplatser där energibransch,
akademi och myndigheter möts för att diskutera framtidsfrågor för elsystemet. Våra möten är av
stor vikt för oss och vårt partnernätverk. Just nu genomförs många av våra event digitalt och vi
fokuserar på att utveckla interaktiva och värdeskapande mötesplatser. Dina uppgifter kan innefatta
allt från att skriva inspirerande inbjudningar till att projektleda stora konferenser.
På sikt skulle tjänsten även kunna innebära att leda större egna projekt eller att hålla föreläsningar
om framtidens elsystem. Dessutom ingår i tjänsten att hjälpa till med administrativa uppgifter, att
ha kontakt med partners och bidra till utveckling av verksamheten. I en liten organisation hjälps vi
alla åt med stort och smått för att få verksamheten att fungera.
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Erfarenheter
Vi letar efter dig som har en teknisk universitetsutbildning eller är utbildad inom kommunikation
med ett intresse för teknikutveckling. Goda kunskaper om energi och elsystemet är meriterande.
Med ett litet team letar vi efter någon som är driven och kan arbeta självständigt samtidigt som hen
gärna ger stöd och feedback till kollegor. Erfarenheter av att driva projekt från start till mål är också
meriterande, liksom formella projektledarutbildningar.
Eftersom teknikutvecklingen går fort framåt krävs att du är snabblärd för att passa in i vårt team. Vi
kommunicerar i huvudsak på svenska, så goda kunskaper i svenska är en förutsättning. Vi vill också
att du är bra på att uttrycka dig i både tal och skrift, så att du kan lyfta fram kunskap om ny teknik på
inspirerande sätt. Du ska vara nyfiken, analytisk och ha lätt att ta kontakt med nya människor.
Kunskaper om digital kommunikation, hemsidor och sociala medier är också meriterande.
Power Circle arbetar efter devisen att vi ska vara tankeledande genom inspiration, samarbete och
kompetens och önskar att nya medarbetare värdesätter dessa värdeord och hela tiden strävar efter
att vara faktabaserade, lösningsorienterade och nätverkande.

Tjänsten
Tjänsten kommer att vara en projektanställning på heltid eller deltid efter överenskommelse.
Projektanställningens längd kan vara på ett eller två år. Power Circle har kontor i centrala Stockholm
med närhet till centralstationen, men för närvarande arbetar hela teamet på distans så du kan vara
bosatt var du vill så länge du har möjlighet att resa till Stockholm ibland. För att vara tankeledande
krävs en bredd av perspektiv och vi strävar därför efter att öka mångfalden på vår arbetsplats.

Ansökan
I din ansökan vill vi gärna veta mer om din bakgrund, dina erfarenheter och ditt intresse för
energiomställningen. Ansökan ska bestå av tre saker; ditt CV, ett personligt brev och en film på max
en minut där du berättar om dig och någon teknik du tycker har en intressant utveckling framför sig.
Skicka din ansökan till johanna.lakso@powercircle.org senast den 31 mars 2021. Urval sker löpande
så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.

Om Power Circle
Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med cirka
90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland
partnerföretagen finns lärosäten, energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag och andra
organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom
framtidsfrågor som smarta elnät, energilager, elektrifierade transporter och förnybar energi.

Power Circle AB | 111 23 Stockholm | Torsgatan 11 plan 8 | Organisationsnummer 556750-8733
info@powercircle.org | powercircle.org | BG 627-4419
2 av 2

