
 
 

Stena Renewable söker en Operativ Chef 
 

Stena Renewable ingår i den familjeägda Stena Sfären med bas i Göteborg. Bolaget bildades 2005 och 

har som uppdrag att uppföra och långsiktigt äga och förvalta vindkraftparker. Bolaget har idag elva 

anställda fokuserade på att utveckla nya projekt och förvalta redan drifttagna anläggningar. Stena 

arbetar för goda relationer med markägare, kommuner, länsstyrelser och andra berörda i 

vindkraftprojekten. 

 

Bolagets utbyggnadsmål är att bygga omkring 40 vindkraftverk per år de närmaste fem åren. Det 

innebär nyinvesteringar på omkring 1,5 MDR per år. Idag har bolaget 96 vindkraft under drift och 

byggnation och tillgångarna uppgår till ca 3 miljarder. De producerar ca 700 GWh vilket motsvarar 

en omsättning på 400 MSEK på årsbasis. 

 

Operativ Chef 

I rollen som Operativ Chef har du det övergripande ansvaret för driften av Stena Renewable´s 

tillgångar samt att du är delaktig och drivande i företagets nya investeringar över tiden. Du ingår i ett 

team om idag elva medarbetare som är fokuserade på att utveckla nya projekt och förvalta redan 

drifttagna anläggningar. Du ingår även i ledningsgruppen och rapporterar till VD. I ditt team ingår 

driftingenjör och analytiker.  

 

Som Operativ Chef kommer du inneha en mycket spännande nyckelroll där arbetet  innebär allt från 

att hantera tunga strategiska frågor till dagliga operativa frågor som att kunna möta en markägare som 

upplever problem med att snöröjningen inte fungerar eller ta en dialog med kommunen. Med rollen 

kommer det goda möjligheter att utvecklas också på ett personligt plan då Stena Renewable har ett 

tydligt uppdrag att expandera med nya vindkraftverk framöver. Då företaget har ett långsiktigt 

ägarperspektiv till sina vindkraftverk står kvalitén och leverans i det dagliga arbetet alltid i centrum. 

 

 

Huvudsakliga ansvarsområden och uppgifter 

 Säkringar av intäkter genom handel med elterminer, elcertifikat, CfD, GOO. Handeln sker 

företrädesvis genom mäklare, eller elhandlare.  

 Professionell drift, med relation till leverantörer, markägare, tillsynsmyndigheter etc. 

 Drift med hög tillgänglighet och rätt kostnader 

 Kravställare vid upphandlingar 

 Förvärv av befintliga parker från andra aktörer 

 Investeringsbedömningar för nyinvesteringar  

 Analys av marknad, omvärld och övrig relevant analys 

 Stöd för framtagning av styrelsematerial 

 

Krav 

 Civilingenjör och/eller civilekonom med stort tekniskt intresse 

 Erfarenhet av befattningar i ledande roller 

 Gedigen erfarenhet av snabbrörlig handel med el eller motsvarande 

 God förståelse för elmarknaden och produktion av energi är centralt 

 God erfarenhet av budget och resultatansvar  

 Erfarenhet av att upprätta, förhandla och teckna offerter/avtal på operativ och strategisk nivå 

 Förståelse för kompletta tekniska lösningar 

 God förmåga att utrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska 

  

Meriterande är om du har erfarenhet från verksamheter inom vindkraftverk eller motsvarande. 

Därutöver ses arbetslivserfarenhet där samverkan med den offentliga sektorn, och då i synnerhet 

kommun och länsstyrelser, varit en del av vardagen som meriterande. 

 

 



Personliga egenskaper 

 Goda ledaregenskaper 

 Resultatorienterad - målstyrning 

 Kommunikativ förmåga 

 Problemlösning/analytisk förmåga 

 Ödmjuk, lyhörd samt förtroendeskapande 

 God samarbetsförmåga 

 Drivande och självständig 

 

Antar du utmaningen? I denna rekrytering samarbetar Stena Renewable AB med Harvey Nash 

Recruitment. Du är välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, till 

ansokan@harveynash.se. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Magnus Hesselgren, 

076-798 13 66. Sista ansökningsdag är den 7 januari. 

 

Välkommen med din ansökan! 

mailto:ansokan@harveynash.se

