
Miljö- och hållbarhetsstrateg 

Arbetsbeskrivning 
Går du igång på CSR och socialt ansvar, klimat och biologisk mångfald? Vill du arbeta 
strategiskt med att leda miljöfrågan på Olofströms Kraft AB. Vi använder ordet 
hållbarhet för att sätta ord på områdets bredd och komplexitet. Det är här i 
hållbarhetssfären som vi med din hjälp vill befinna oss idag och i framtiden.  

Vi söker dig med gröna fingrar som håller miljöledningssystemen levande och som 
motiveras av att se och driva ständig utveckling. 
Här får din analytiska och strategiska förmåga komma till sin rätt! 

Känner du igen dig? Då är det dig vi söker! 

Som Miljö- och Hållbarhetsstrateg på Olofströms Kraft AB ansvarar du för miljöarbetet i 
samtliga av våra verksamheter. Det innebär bland annat miljörevisioner internt, 
uppföljningar och implementering av processen i verksamheten.  

Andra arbetsuppgifter är bland annat Miljö- och konsekvensbeskrivningar, goda 
riskbedömningar, översyn av kemikalieregistren, ansvar för våra servitut och att vara en 
del av och stötta LEAN-arbetet. Du lägger kraft på energieffektivisering både för oss och 
våra kunder. 

Stort fokus ligger på Fjärrvärme inom vilket områden du ansvarar för bland annat 
miljötillstånd, miljöprogram och besiktningar.  

Du säkerställer att företaget uppfyller kraven för våra ISO 14001-certifieringar och ditt 
strategiska arbete leder även till förslag och genomförande av åtgärder som bidrar till 
företagets miljöpolicy och fortsatta utveckling! 

Att arbeta på Olofströms Kraft AB 

På Olofströms Kraft blir du en del av ett mångfasetterat företag vars affärsområden 
spänner över Elnät/Elservice, Energiproduktion, Bredband, Park & Miljö, Miljö & Vatten 
samt Administration/Marknad.  

Vi vill förgrena livskvalitet och skapa förutsättningar för ett växande och hållbart 
samhälle. 



Vem är du? 

För framgång i rollen som Miljö- och Hållbarhetsstrateg behöver du vara strukturerad i 
ditt arbetssätt och ha din analytiska förmåga med dig i ditt arbete.  

Du beskriver dig själv som självgående, initiativtagande och noggrann. Du bär på en stor 
företagsamhet och motiveras av att se resultaten av ditt arbete speglas i verksamheten. 
Du är en serviceinriktad själ som strävar efter att förbättra och utveckla.  

Som person är du i mångt och mycket en förändringsagent och för att lyckas använder 
du kommunikation som ett viktigt verktyg. Du förstår vikten av att jobba transparent 
och öka kommunikationen både internt för att driva förändringsprocesser och externt 
för att kommunicera med kunder och övriga intressenter. 

Förmågan att kommunicera på ett inkluderande sätt, som skapar förståelse, kommer 
naturligt för dig och du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.  

Du har en lämplig akademisk examen inom området och/eller flera års vana av en roll 
inom miljöarbete där du haft eget ansvar för miljöarbetet. Du har lång vana av att se 
såväl behov som möjligheter.  

Du är van vid självständigt ta initiativ för att komma framåt och kan se till både detaljer, 
helheten och balansen däremellan. 

Tjänsten 

Heltid, tillsvidare. 
Start omgående enligt överenskommelse. 

Ort 

Olofström 

Övrigt 

Olofströms Kraft AB tillämpar drogtest innan beslut om anställning 

Kontaktuppgifter och ansökan 

Ansök med CV och personligt brev. 

Om du har frågor kan du kontakta Kitty Frejd, 0733 – 40 43 30 eller maila 
till kitty@engqvistzimmerman.se 

Tidsplan 

Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt då ansökningar hanteras löpande. 
Ansök senast 30/6 2019. 

mailto:kitty@engqvistzimmerman.se


Varmt välkommen med din ansökan!  

 

 


