
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Eksjö Elnät AB 

söker 

en erfaren projektledare  
 

 
Då nuvarande drift- och underhållsavtal går ut sista maj 2022 där Sverige och inte minst           

Eksjö Elnät AB står inför en stor energiomställning har Eksjö Elnät AB:s styrelse tagit beslut om 
att utöka sin organisation genom att från och med den 1 juni 2022 driva service- och underhåll i egen 

regi där vi hoppas att du är vår blivande projektledare. 

Inom projekt på Eksjö Elnät jobbar vi med de stora strukturella förändringar som planeras för      
Eksjö Elnät och Eksjö kommuns gatljusanläggningar, där syftet är att öka förnyelsen av våra 
elanläggningar, öka kapaciteten och tillförlitligheten. Även våra kunders kontinuerliga behov av 
anslutningar och åtgärder i nätet ska tillgodoses för att försäkra att kommunen kan fortsätta att 
växa. 

Arbetsuppgifter 

Som projektledare ges du möjlighet att påverka och driva projekten och utvecklingen av elnätet. Du 
ansvarar för att vi under utförandet uppfyller krav på tid, ekonomi, säkerhet, miljö och kvalité. Du 
blir ansvarig för projekt som drivs i en spännande och komplex miljö där du förutom den tekniska 

delen representerar Eksjö Elnät i kontakten med kunder och entreprenörer.  

Du får följa och har ansvar för projektets hela utförande i så väl mindre ramavtalsprojekt som större 
upphandlade projekt. Rollen innebär ett brett kontaktnät och du kommer arbeta både internt med 
kollegor och avdelningar inom Eksjö Energi och externt med kunder, intressenter, konsulter och 

entreprenörer. 

Kvalifikationer  
Vi ser att du har en treårig högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms 
likvärdig. Du ska ha god planerings- och prioriteringsförmåga, vara flexibel vid förändringar i projekt 
och verksamhet, serviceinriktad, självgående genom att ta ansvar för din uppgift, ha god 
samarbetsförmåga både genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter samt vara strukturerad. 
Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper.  

 
Språk: Svenska  
Körkort: B 
 

Anställning 
Heltid. Tillsvidareanställning med månadslön enligt avtal där beredskapstjänstgöring eventuellt kan 

ingå. För tjänsten krävs av företagsläkaren godkänt läkarintyg. 
 
Övrigt 
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut.  
Information om hur vi hanterar personuppgifter vid rekrytering finns att läsa på vår hemsida 
www.eksjoenergi.se (Om Eksjö Energi, GDPR). 
 

Upplysningar om tjänsten 
Henrik Ekman, elnätschef  henrik.ekman@eksjoenergi.se 0381-19 20 11 
John Peterson, vd  john.peterson@eksjoenergi.se 0381-19 20 01 
 
Fackliga representanter   
Christina Martinsson  christina.martinsson@eksjoenergi.se 0381-19 20 22 
Jonas Andersson, Sveriges Ingenjörer jonas.andersson@eksjoenergise 0381-19 20 34 

 

Ansökan 
Ansökan, meritförteckning, betyg, referenser och de handlingar du önskar åberopa ska vara inkomna 
senast 2021-05-09 till henrik.ekman@eksjoenergi.se    
alt. Eksjö Energi AB, 575 80 EKSJÖ, märkt ”Projektledare-Elnät” 
 

Vi tackar vänligt och bestämt nej till annons- och rekryteringsförsäljare i denna rekrytering. 

Organisation 
Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver produktion och 
distribution av fjärrvärme, ansvarar för Eksjö kommuns renhållningsverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet, 
parkenheten samt skötsel och underhåll av det kommunala gatunätet. Bolaget har två dotterbolag, Eksjö Elnät AB 
och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet, elförsäljning samt data- och 
telekommunikation. Eksjö Energi AB är ett samhällsnyttigt företag som arbetar för våra kunders och miljöns bästa 
med en långsiktig investeringshorisont. Vår vision är att genom kompetens, inspirerade medarbetare och ständiga 
förbättringar styra verksamheten mot en långsiktigt hållbar utveckling. Koncernen har 85 anställda och en 

omsättning på 275 miljoner kronor.  
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