Projektledare vindkraft, wpd Scandinavia AB
wpd´s utveckling av landbaserad vindkraft är inne i en intensiv fas och vi söker nu ytterligare en
projektledare till våra vindkraftsprojekt i Sverige!
Som projektledare har du huvudansvar för att koordinera och driva dina projekt från samråd till
byggstart. I byggfasen ansvarar du sedan för att tillstånd och miljölagstiftning följs under processen
fram till färdig vindkraftspark. Vi arbetar i team med kollegor både i Sverige och från den
internationella koncernen samt med externa experter och jurister inom en rad olika delområden.
Projekten drivs genom olika faser såsom samråd, tillståndsprocess, detaljplanering, teknisk
utformning, byggförberedelser och byggnation.
Arbetet innefattar bland annat att upphandla utredningar och inventeringar, genomföra samråd,
skriva samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning samt att tillsammans med kommunikationsansvarig identifiera och hålla kontakten med alla berörda parter. Du lägger själv upp ditt arbete och
ansvarar för tidplan och budget, men arbetar sedan tätt ihop med övriga teamet som innehar
expertis inom alla de arbetsfält ett vindkraftsprojekt spänner över, allt ifrån markavtal och biologi till
GIS och elnätsanslutning.
wpd har lång erfarenhet av projektutveckling i Sverige och har beviljats tillstånd för ca 90 % av
ansökta vindkraftsparker. Det betyder att ett antal projekt nu står inför byggstart varför dina
arbetsuppgifter till att börja med sannolikt kommer handla om projektledning och miljökoordinering
inför och under byggfas. Tjänsten är stationerad på vårt Stockholmskontor och innebär även en del
tjänsteresor inom landet. Möjlighet finns även att tidvis jobba på distans.
Du är välstrukturerad och driven och behöver ha ca 3-5 års erfarenhet av att jobba med
projektledning och miljöbalken, gärna inom vindkraft men erfarenhet av andra industri- eller
infrastrukturprojekt är också ett stort plus. Du har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift
på både svenska och engelska och tycker kommunikation är en viktig del av arbetet. Erfarenhet av att
arbeta med GIS och/eller WindPRO är meriterande. Relevant akademisk utbildning krävs, exempelvis
miljövetenskap, ingenjörsutbildning, juridik, lantmäteri eller geografi/samhällsvetenskap.
Hos oss hittar du en arbetsplats där det är högt i tak, där vi tillämpar frihet under ansvar fullt ut, har
roligt på jobbet och en väldigt stark team-känsla. wpd har en relativt flexibel organisation och för rätt
person finns stora möjligheter att utveckla arbetsuppgifterna i önskad riktning. wpd-koncernen
arbetar endast med förnybar energi och vi drivs av det faktum att vårt arbete bidrar till ett
klimatsmart samhälle och en konkurrenskraftig industri.
Välkommen med din ansökan märkt ”Projektledare wpd Onshore” carl.renman@jobsolution.se
senast den 14 januari 2022. Vi rekryterar dock löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
wpd är en av Europas största projektutvecklare och vi finns i 28 länder. Vi jobbar både med land- och
havsbaserad vindkraft samt solkraft och har byggt totalt 2 400 vindkraftverk. wpd arbetar även med
drift och underhåll av våra egna och andras vindparker. I Sverige förbereder vi just nu för ytterligare
byggnation av vindkraft med en sammanlagd kapacitet av ca 450 MW. Läs mer om företaget på vår
hemsida www.wpd.se

