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Vill du bidra till samhällets elektrifiering?  

Vi söker nu en person till med erfarenhet av elektrifiering, elnät eller e-mobility som kan stärka 

upp vårt dynamiska team på Power Circle. Vi har flera aktiviteter planerade för nästa år där vi 

behöver förstärkning och söker en person med några års erfarenhet inom branschen som snabbt 

kan komma in i vår befintliga verksamhet och samtidigt bidra med nytänkande idéer.  

Power Circle strävar efter att vara en tankeledande organisation för elektrifieringens framtidsfrågor. 

Just nu pågår stora förändringar i energisystemet när mer variabel el introduceras samtidigt som 

digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller och flera branscher, där ibland transportsektorn, fasar 

ut fossil energi till förmån för el. Vi på Power Circle arbetar med att utforska och driva framtidsfrågor 

för elsystemet genom att driva projekt och ta fram och förmedla kunskap om ny teknik. 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.  

Rollen innebär att du hjälper organisationen att utforska framtidens elsystem och den pågående 

elektrifieringen genom deltagande i egna och andras projekt, att skapa ny kunskap, att bedriva 

framgångsrikt påverkansarbete samt stödja våra partnerföretag med expertis. Rollen är bred och 

ger stort utrymme för egna initiativ och personlig utveckling. Tillsammans leder vi omställningen! 

Arbetsuppgifter 
Det som vår nya teammedlem skulle vara ansvarig för är:  

• Sakexpertis – Utöver att internt bevaka och uppdatera sig om sitt sakområde sitter våra 

experter ofta med i externa referensgrupper och utredningar och anlitas flitigt som talare på 

konferenser och externa möten. I tjänsten ingår även att svara på remisser samt att ha 

kontakt med beslutsfattare och media. Därtill ansvarar varje expert för nätverksmöten med 

våra partners på aktuella teman och stödjer våra partnerföretag med expertis.   

 

• Projektledning och kommunikation – Power Circle driver flera projekt och hemsidor och 

arbetar aktivt med att kommunicera vår kunskap i nyheter, rapporter och andra format. 

Uppgifterna varierar från att ansöka om och driva projekt självständigt, leda och driva 

projekt av olika storlek, genomföra intervjustudier, prognoser och enklare analyser till att 

författa nyhetsutskick och redaktionella texter för extern kommunikation.    
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Utöver ovanstående två huvuduppgifter kan tjänsten innebära att hjälpa övriga medarbetare med 

uppgifter i projekt, att arrangera större event, att samarbeta med partners kring viktiga frågor, att 

utveckla nya projektansökningar, ordna rundabordssamtal i aktuella ämnen och att bidra till 

organisationens utveckling samt administration. Eftersom vi är en så liten organisation hjälps vi alla 

åt med stort och smått för att få verksamheten att fungera. 

Erfarenheter 
Vi söker efter dig som vill vara en del av vårt arbete för framtidens hållbara elsystem. Vi tror att du 

som söker är ingenjör och ett krav är att du har ca 3–5 års erfarenhet från energibranschen och ser 

gärna att du har arbetat med frågor som rör elektrifiering, elnät eller e-mobility.  Som medarbetare 

på Power Circle behöver du vara nyfiken på att lära dig om nya områden och fördjupa din kunskap. 

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. Som projektledare med mycket eget ansvar är det bra att 

vara strukturerad, noggrann och analytisk. Samtidigt ställer arbetet med kommunikation och 

partnerkontakter krav på förmågor som att både muntligt och skriftligt kunna formulera sig tydligt 

och inspirerande, samt att kunna analysera information och förklara komplexa saker kortfattat. Du 

ska ha lätt för att skapa nya kontakter och tycka om att stå på scen och presentera kunskap. Det är 

också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ansöka om och driva projekt, samt om du 

har ett kontaktnät i branschen eller vana av påverkansarbete.   

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. Power Circle arbetar aktivt med 

mångfald och jämställdhet inom teamet, vilket kommer att beaktas i rekryteringen.   

Tjänsten 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Power Circle har 

kontor i centrala Stockholm, men med goda möjligheter att arbeta på distans delar av tiden.  

Ansökan 
Rekryteringen sker löpande så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. 

Ansökan ska bestå av tre saker; ditt CV, ett kort personligt brev samt en video på max en minut där 

du berättar om någon ny energiteknik som du tycker är spännande. Skicka din ansökan till 

johanna.lakso@powercircle.org, stora filer kan skickas via t.ex. WeTranfer. För frågor kan du mejla 

till Johanna Lakso eller ringa på telefon 0708–983208. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt. 
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