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Stena Renewable AB ingår i Stena Sfären som är aktiv inom återvinning, färjelinjer, 

offshore, rederi, fastigheter och finans. Stena Renewable AB är en långsiktig investerare 

inom förnyelsebar energi. Vi kommer under de närmaste åren etablera 40 vindkraftverk 

per år i  Sverige, något som årligen besparar miljön från koldioxidutsläpp motsvarande 

100,000 bilar. 

 

 

Projektledare Vindkraft  
 

VAR MED OCH BYGG FRAMTIDENS ENERGI! 
Vi är en ung och snabbrörlig organisation där många beslut fattas 

dagligen. Din uppgift blir att föra våra projekt genom en mängd 
processer till driftsatta vindkraftparker. Det innebär mycket 

kontakt med markägare, konsulter och myndigheter.  
 

Stena Renewables uppdrag är att uppföra och långsiktigt äga och förvalta 
produktiva vindkraftparker. Bolaget har idag nio anställda fokuserade på 

att utveckla nya projekt och förvalta redan idrifttagna anläggningar. Stena 
arbetar för goda relationer med markägare, kommuner, länsstyrelser och 

andra berörda av våra vindkraftprojekt. 

 
Eftersom vi är långsiktiga ägare av våra vindkraftverk är kvalité i arbetet 

viktigt. Stena Renewables projektorganisation har uppdraget att 
identifiera bra områden för vindkraft, teckna arrendekontrakt, arbeta fram 

tillstånd enligt miljöbalken, projektera samt genomföra byggnation av 
våra vindkraftparker. Vi vill rekrytera en Projektledare som kan driva 

projekt genom hela processen, givetvis med gott stöd från kollegor och 
konsulter.  

 
Vi är en utpräglad beställarorganisation med stora kontaktytor. Arbetet 

som projektledare omfattar tillståndshantering enligt miljöbalken, 
kommunikation med kommuner, närboende och markägare, utvärdering 

av vindresursen, optimering av våra projektområden med placering av 
vindkraftverk, projektering av vägar, elnät och fundament samt 

byggnation av projekten. Vi tror att du har en ingenjörsbakgrund eller 

motsvarande samt god erfarenhet av att driva kvalificerade projekt.  
 

Tjänsten innebär väldigt många kontaktytor som skall vårdas, både mot 
markägare, myndigheter, konsulter och leverantörer. Arbete och planering 

är långsiktigt och innebär många viktiga beslut. Inom Stena-sfären 
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arbetar vi med decentraliserat affärsmannaskap vilket innebär att du får 

ett stort ansvar för dina projekt. Flera projekt kommer att drivas parallellt 
och ett normalstort projekt omfattar cirka 10-30 vindkraftverk och en 

investering på ca 300- 1 000 miljoner SEK. 
 

Välkommen med din ansökan snarast dock senast den 12 december 2011 
på www.mercuriurval.se ange ref nr SE-04972. Vid eventuella frågor 

vänligen kontakta Jan Waxberg, 031-333 52 09, Mercuri Urval eller 
Matilda Afzelius, Projektchef på Stena Renewable AB, 

matilda.afzelius@stena.com, 031- 85 53 94.  
 

Nedanstående meriter och kompetenser kan vara till vägledning kring vad 
vi värderar i vår utvärdering.  

 

Meriterande erfarenhet: 
Arbete och koordinering av flera parallella kvalificerade projekt 

Elbranschen – Elnät 
Vindkraftbranschen 

Entreprenadbranschen 
Tillståndshantering – miljöbalken  

 
Personrelaterade kompetenser 

Drivande 
Självständig 

Affärsmässig 
Kommunikativ 

Lyhörd 
Uppfinnelserik, hitta lösningar 

God analytisk förmåga 

Stresstålig 
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