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Östersunds kommun, Kommunledningsförvaltningen söker
Projektledare för Etablering av Elintensiv Industri
Allmän visstidsanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Till näringslivskontoret söker vi nu en driven och engagerad projektledare för projektet Hållbar
Elintensiv Industri (HEI). Projektet är tidsbegränsat och avslutas 2022-12-31. Projektet bedrivs
inom ramen för The Power Region vilket är ett samarbetsinitiativ mellan Östersunds kommun,
Krokoms kommun och Jämtkraft AB. Initiativet syftar till att etablera och utveckla elintensiv
industri i regionen. Det kan handla om datacenter, tillverkning av biodrivmedel, batterier,
vätgas etc. Östersunds kommun är huvudprojektägare och verksamheten kommer att
organiseras inom kommunens näringslivskontor.

Näringslivskontorets främsta uppgifter är kopplade till kommunledningsförvaltningens
strategiska utvecklings- och tillväxtarbete. För att vi tillsammans ska kunna skapa ett mer
attraktivt Östersund behöver vi skapa hållbar tillväxt. Inom näringslivskontorets verksamhet
arbetar vi specifikt med näringslivsutveckling, arbetsmarknadsutveckling,
destinationsutveckling samt utveckling av platsvarumärket Östersund.

Arbetsuppgifter
Som projektledare i projektet Hållbar elintensiv energi får du en unik möjlighet att aktivt driva
regionens och verksamhetsområdets utveckling.
I rollen som projektledare ansvarar du för att planera projektet, koordinera aktiviteter,
upphandla konsulttjänster, arbeta med uppföljning och styrning av leveranser enligt fastställda
mål och tidplan i samverkan mellan projektets olika intressenter. I arbetsuppgifterna ingår
även att ansvara för projektets ekonomi och formera den kommande projektgruppens
organisation och arbetsuppgifter. En mycket viktig del i projektet är att säkerställa en tydlig
och transparent kommunikation samt löpande information avseende projektets status till
styrgrupp och berörda verksamheter.
Till din hjälp har du en kompetent styrgrupp och du kommer vara en del av ett team som har
ett öppet och positivt arbetsklimat med stöttande och erfarna kollegor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning i komplexa projekt, gärna med flera
ingående organisationer/parter. Du drivs av att uppnå starka resultat och att ha en
ansvarstagande roll. Du har för uppdraget relevant högskole-/universitetsexamen eller
likvärdiga tillägnade kunskaper.
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Arbetsuppgifterna ställer höga krav på snabbhet, flexibilitet och serviceanda och kräver att du
har dokumenterat goda kunskaper och erfarenheter av att utrycka dig i såväl skrift som tal på
såväl svenska som engelska. Det är meriterande med ytterligare språkkunskaper.
Det är meriterande med erfarenhet av privat näringsverksamhet, gärna i ledande ställning,
eget företagande samt i en internationell miljö.
De elintensiva branscherna består till stor del av män. Eftersom vi eftersträvar jämnare
könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.
Vidare ser vi att du innehar B-körkort då det förekommer en hel del resor inom tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du är nytänkande, välorganiserad,
kommunikativ och trivs med att driva projekt. Du är resultatorienterad, drivande och mycket
bra på att knyta kontakter med människor i olika organisationer. Du har social förmåga att
skapa god stämning, vara pedagogisk och engagera medarbetarna i projektet.
Du är affärsinriktad och har förmåga att identifiera och koppla ihop nya idéer med rätt parter
för att affärer ska uppstå. Du har förmåga att arbeta självständigt mot uppsatta mål och hålla
ihop en nära samverkan med projektets ingående parter samt andra samverkande parter. Du
arbetar bra både självständigt och i grupp och sätter stort värde i att utveckla dig själv och nå
uppsatta mål. Nyfikenhet och positivt ifrågasättande ser du som två självklara egenskaper i
yrkeslivet.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande
av detta kan bli aktuellt vid eventuell intervju. Ansökan via www.ostersund.se/ledigajobb

Kontaktpersoner
Fredric Kilander enhetschef 063-14 35 64, fredric.kilander@ostersund.se
Magnus Lindgren kontaktperson 063-14 37 01, magnus.lindgren@ostersund.se
Maria Stenhammar facklig representant Sveriges Ingenjörer 063-14 06 84

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och
marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

Sista ansökningsdag
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