
Eolus Vind söker Driftchef i Halmstad

Till Halmstadkontoret söker vi en chef inom drift och underhåll – med rätt kompetens, erfarenhet och en offensiv inställning samt stort intresse för affärer. Vill du arbeta i 
en varierande roll där du har stora möjligheter att påverka och utveckla så är detta rätt tjänst för dig.

Tjänsten och arbetsuppgifter
Du får ansvar för vår drift- och underhållsorganisation som för närvarande sköter anläggningar om drygt 300 MW från Skåne i söder till Jämtland i norr samt i Estland. 
Detta ansvar ligger i dagsläget under vår bygg- och driftchef men då vi växer och utvecklar våra drift- och förvaltningstjänster kommer detta ansvar nu delas upp. 

Drift- och förvaltningstjänster åt slutliga ägare av vindkraftsanläggningarna är ett växande affärsområde för Eolus och du kommer ansvara för att utveckla dessa affärer, 
sälja dessa tjänster tillsammans med ditt team samt utveckla produkterna och koncepten. Du kommer även hantera Eolus egna anläggningar samt hantera driften för 
våra befintliga kunder. Bland våra kunder återfinns investerare som vi arbetat med under projektutveckling och etablering av anläggningarna; kunder som upphandlat verk 
via offentliga upphandlingar samt diverse olika ägare och investerare som valt att lägga driftsansvaret på Eolus i sin helhet. Exempel på fabrikat som vi arbetar med för 
tillfället är Vestas, Enercon, Siemens och Gamesa. 

Vid sidan av resultatansvaret för funktionen och att driva denna verksamhet framåt enligt strategi och affärsplan ligger en stor del av arbetet på att utveckla teamet via dig 
och ditt ledarskap. Inom drift- och underhållsfunktionen är vi idag 5 medarbetare med tydliga kund- och anläggningsansvar.

Du blir anställd i Eolus Wind Power Management som ingår i Eolus koncernen och din placering föreslås vara på kontoret i Halmstad – där vår driftsorganisation är plac-
erad. Resor i tjänsten förekommer, med mer eller mindre intensiva perioder.

Vem söker vi?
Du förväntas ansvara för helheten inom drift- och underhållsfunktionen. Via tydliga mål kopplade till affärsplanen och övergripande strategin leder du verksamheten och 
delegerar tillsammans och i dialog med dina medarbetare. 

Drift och underhåll är ett område som du brinner för och att hantera anläggningar, din personal och alla aktiviteter på ett säkert och effektivt sätt är en självklarhet.

Våra krav

• Akademisk bakgrund som ingenjör och/eller ekonom eller motsvarande
• Erfarenhet från energibranschen eller annan processindustri
• Erfarenhet av drift- och underhåll av något slag 
• Dokumenterad erfarenhet av synliga resultat 
• Erfarenhet av att leda och utveckla team inom en entreprenöriell organisation
• Vindkraftserfarenhet är en stor merit men inget krav
• Engelska och svenska i tal och skrift
• B-körkort

Personliga egenskaper
Affärer är en tydlig del av din vardag och du drivs av att utveckla olika samarbeten och relationer med kunder, leverantörer och andra stakeholders. Ditt driv och din posi-
tiva inställning är entreprenöriell. Kopplingen mellan mål, budget och resultat är något som driver dig och ditt ledarskap. Ditt arbetssätt är strukturerat och metodiskt och 
processer är något du tycker om att arbeta genom och utveckla i ditt och teamets dagliga arbete.

Du drivs av att arbeta med ständiga förbättringar såväl inom olika arbetssätt och teknikområden men även avseende teamen och dina medarbetare. Du är tydlig och 
kommunikativ med stort engagemang. Vi lägger stort fokus på våra värderingar; Ansvar, Delaktighet, Resultat och Förtroende. Ett värderingsstyrt ledarskap är något vi 
därför värdesätter högt. Att bygga och utveckla team är något du har bred erfarenhet av och tycker är utvecklande för dig som person och i detta kännetecknas du av din 
bibehållna entusiasm och energi. 

Du har sinne och intresse för teknik och du är en driven förhandlare. Du har ett modigt driv och är en god lyssnare som med skicklighet kan läsa av olika behov och pref-
erenser. Du är en stark kommunikatör med en klar och effektiv värdeförmedling till personer omkring dig. 

Vad du har gjort, vem du är och vad du kan åstadkomma är dock det allra viktigaste för oss. Skicka in en beskrivning av dig själv tillsammans med ett CV och berätta för 
oss vad du kan bidra med och varför Eolus skall anställa just dig. Alla ärenden behandlas konfidentiellt. 

Vi erbjuder
Ett omväxlande och stimulerande arbete i ett av Sveriges ledande vindkraftsföretag. Eolus är ett kunskapsföretag med en liten organisation, där beroendet av den enskil-
da medarbetarens kunskap, erfarenhet och kreativitet är stort. Eolus kännetecknas av en öppen och prestigelös atmosfär med korta beslutsvägar.

Ansök
Du söker tjänsten via http://roirekrytering.se/annons?id=4611
Sista ansökningsdag är 2016-01-26 dock med löpande urval. Vi tar inte emot ansökningar via e-post!

För frågor om tjänsten kontakta vår Bygg- och Driftschef Thomas Andersson, tfn 076 145 1630, email: thomas.andersson@eolusvind.com 
alternativt vår vice VD/Operativa chef Marcus Landelin, tfn 0703 255778, email: marcus.landelin@eolusvind.com 

Vid frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta Kristina Holmquist på Roi Rekrytering, email: kristina.holmquist@roirekrytering.se 

Eolus Vind är listat på NASDAQ Stockholm Small Cap                                              Tel 010 199 88 00

Eolus bildades 1990 och var då den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige. Idag 
är Eolus noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Nordens ledande vindkraftsaktörer som 
har medverkat vid etableringen av nästan 500 vindkraftverk. Bolagets ambition är att vara en 
drivande kraft i omställningen till en hållbar energiförsörjning. 

Eolus verkar i den nordiska regionen med fokus på Sverige. Utöver Sverige bedrivs projek-
teringsverksamhet i Norge, Finland och Baltikum. Eolus är dessutom största delägare i ett av 
världens största havsbaserade vindkraftsprojekt, Blekinge Offshore. Projektet har passerat 
Mark-och Miljödomstolen och ligger hos regeringen för beslut om tillåtlighet. 

Eolus har för närvarande ca 35 anställda med huvudkontor i Hässleholm och kontor i Halmstad 
och Göteborg. Arbetet bedrivs funktionsinriktat mot projektering, etablering, försäljning, drift 
samt elproduktion. Därtill kommer stabsfunktioner vid huvudkontoret. 


