Sala Heby Energi Elnät AB söker
affärsområdeschef elnät
Affärsområdet elnät med 18 anställda ansvarar för distribution av el till 13 500
kunder inom Sala och Heby kommuner. Utvecklingen av långsiktigt hållbara
lösningar av elnätet är påbörjat. Vi söker dig som vill vara med och forma
framtidens energidistribution tillsammans med oss.

Som affärsområdeschef ska du skapa kund- och samhällsnytta genom fortsatt trygg
leverans av el till våra kunder samt att driva och utveckla nätet för att medverka i den
pågående omställningen till fossilfri energianvändning. Tillsammans ska vi möta och dra
fördelar av den teknikutveckling som sker inom mikroproduktion och digitalisering.
Du trivs att arbeta både strategiskt och operativt. Du kommer delta i
branschorganisationens nätverk och i arbetsgrupper för omvärlds- och
branschbevakning. Du ansvarar för hela affären och driver det strategiska
affärsutvecklingsarbetet med personsäkerhet och kunden i fokus. Du har ansvar för
budget och investeringar. Uppdraget innebär att hantera frågeställningar inom ledarskap,
omvärld, ekonomi, teknik, samarbeten och marknad.
Vidare leder du affärsområdet i de externt drivna förändringarna som sker inom
lagstiftning, taxestruktur, förhandsreglering och intäktsramar. Du rapporterar till vd och är
en del av företagsledningen.
Vi söker dig som har förmåga och intresse att förankra idéer och strategier men som
även går in och hjälper till när det behövs. Du har ett stort intresse för affären, kunden
och medarbetarna. Du lockas av en ledarroll där du både arbetar med analys och att
skapa struktur samt med att inspirera och skapa resultat genom engagemang och hög
delaktighet. Du uppskattar att arbeta med både strategiska och operativa
frågeställningar.
Du har flera års kvalificerad ledarerfarenhet. Självklart har du relevant utbildning, gärna
som ingenjör eller teknisk erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Utbildning inom elkraft
med auktorisation samt erfarenhet av energibranschen är meriterande.

Vilka är vi?
Sala Heby Energi är en arbetsgivare som värnar lika mycket om dig som medarbetare som
våra kunder. Vår frisknärvaro är hög och vi månar mycket om trivseln på jobbet. För vårt
arbete har vi erhållit en guldmedalj i kundbemötande från våra kunder.






SHE ägs av Sala och Heby kommuner
Vi är knappt 60 anställd fördelade på 3 bolag.
Vår affärsidé är att vara en långsiktig modern hållbar energikoncern inom i huvudsak
Sala och Heby kommuner.
Vår omsättning uppgår till knappa 300 mkr.

Vill du bli en av oss är du varmt välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2019. I
denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till
anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår vd Håkan Carefall. Du når Håkan på
telefon 0224-576 03 eller via e-post Hakan.carefall@sheab.se.
Ansökan skickas till maria.karwonen@sheab.se

Vi värdesätter mångfald i vår verksamhet.
Övrigt
Till rekryterings- och annonsföretag: Vi har redan valt våra samarbetspartners i samband
med denna annons.

