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Energiforsk AB söker 

Projektledare med forskarutbildning 
Vid årsskiftet bildas Energiforsk AB genom en sammanslagning av verksamheterna vid Elforsk, 
Värmeforsk Svensk Fjärrvärmes forskningsprogram och Svenskt Gastekniskt Center. Bolaget sam-
ordnar industrins FoU-intressen. Inom området energigaser och vätskeformiga drivmedel erbjuder 
vi avancerade tjänster inom forskningsadministration, FoU-påverkansarbete, FoU-events och tek-
nikkonsultverksamhet. Fokus ligger än så länge på energigaser och särskilt förnybara sådana 
såsom biogas. Viktiga kunder är Energimyndigheten, större och mindre energiföretag och företag 
med intresse för biogas, men också fordonstillverkare. Tillsammans med Energimyndigheten driver 
vi samverkansprogram Energigasteknik. Vi finns också med på den europeiska scenen som aktiva 
i gasforskningsorganisationen GERG. Gasverksamheten har traditionellt varit lokaliserad till 
Malmö, ett stenkast från Malmö Centralstation, men en placering i Stockholm är också möjlig.  

Arbetsuppgifter 

Vi söker nu en projektledare för att koordinera forskning och utveckling i relation till 
energigaser bl.a. genom att 

 Planera, genomföra och dokumentera konferenser och möten med 
branschföreträdare 

 Bolla frågor kring projektansökningar till samverkansprogrammet med sö-
kande och med företrädare för Energimyndigheten 

 Ta aktiv del i europeiskt samarbete inom GERG, kring riggandet av EU-pro-
jekt och genom föredrag på internationella konferenser 

 Ta initiativ till och genomföra konsultstudier och projekt inom gasteknik 
Du har i ditt dagliga arbete ett brett kontaktnät som spänner från offentlig förvalt-
ning över privata företag, akademi och internationella kontakter. Arbetet känne-
tecknas av hög grad av självständigt arbete med mycket skrivande, sammanstäl-
lande och analys. Arbetet innebär resande såväl inom som utom landet omkring 
40 dagar per år. 

Anställningsform 

Tillsvidare. 

Kvalifikationer och personliga egenskaper 

Du som söker ska ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande i botten komplet-
terad med en forskarutbildning inom bioteknik, kemiteknik, maskinteknik eller rela-
terade områden. Du behärskar svenska och engelska flytande i såväl tal som 
skrift.  
   För att klara av arbetet är det nödvändigt att du som person är strategisk, kvali-
tetsmedveten, initiativtagande och relationsskapande.  
   Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet utanför forskarutbildningen, 
erfarenhet av arbete med energifrågor samt har ytterligare språkkunskaper. 
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Ansökan 

Ansökan ska vara Energiforsk AB tillhanda senast den 16 januari på mailadress 
info@sgc.se. Ansökan ska bestå av personligt brev samt CV. Tillträdesdatum för 
tjänsten är så snart som möjligt. Kollektivavtal finns i form av hängavtal (Bransch-
avtal Energi mellan EFA/Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO). Ytter-
ligare upplysningar om tjänsten lämnas av forskningschef Martin Ragnar på 040-
6800761. 
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