Zephyr söker Development Project Manager - Offshore
I. OM BOLAGET
Zephyr Vind AB (”Zephyr”) är ett helägt dotterbolag till det norska bolaget Zephyr AS. Zephyrs
verksamhet är projektutveckling, byggnation och drift av vindkraftparker. Fram till 2020 har
verksamheten varit inriktad på landbaserade vindkraftparker, men sedan dess har bolaget startat
utveckling av havsbaserade vindkraftsprojekt och även landbaserade solparker.
Zephyr AS ägs av de tre norska energibolagen Østfold Energi, Glitre Energi och Vardar. Østfold Energi
är den största ägaren av Zephyr. Østfold Energi ägs i sin tur av Viken fylkeskommun och
kommunerna inom gamla Østfold fylke. De tre ägarbolagen har idag stora innehav av
kraftproduktion, däribland främst vattenkraft i Norge med en samlad årsproduktion på över 5 TWh.
För närvarande har Zephyr sammanlagt 125 vindkraftverk i drift under förvaltning. Inräknat de
vindparker som just nu byggs har bolaget utvecklat och etablerat omkring 700 MW vindkraft sedan
starten 2006. Bolagets senaste färdigställda vindpark är Guleslettene på Norges västkust med 47
vindkraftverk. All el som produceras i denna vindpark säljs genom ett så kallat Corporate PPA och
ägandet av vindparken har överlåtits till en av världens största fondförvaltare. Bolaget har även
verksamhet på Island. Det nordiska huvudkontoret är beläget i Sarpsborg och det svenska kontoret
är beläget i Göteborg.
Under 2020 etablerades Zephyr Vind AB i Sverige med kontor i Göteborg med för närvarande 7st
anställda på plats. Bolaget är i stark tillväxt och arbetar för närvarande med rekrytering av flera nya
tjänster.
II. ARBETSBESKRIVNING
HUVUDSAKLIGT ANSVAR OCH PROJEKTINFO
Zephyr arbetar med utvecklingen av två större havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige, Poseidon
och Vidar. Projekten är belägna på västkusten och omfattar sammanlagt en möjlig installerad effekt
om ca 2 900 MW och en möjlig produktion på över 10 TWh, vilket motsvarar ca 8 % av Sveriges
elanvändning. Poseidon är beläget ca 40 km nordväst om Göteborg och består av två
projektområden inom vilka det planeras upp till 94 vindkraftverk. Vidar är beläget ca 35 km väster
om Grebbestad och här planeras upp till 91 vindkraftverk. Mer information om projekten finns på
Zephyrs hemsida.
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Den fortsatta utvecklingen av dessa spännande projekt kräver mer nu resurser, närmast genom
rekrytering av projektledare (Development Project Manager - Offshore) som kommer att ansvara för
framdriften i projekten och de olika tillståndsprövningarna som krävs för ett havsbaserat
vindkraftprojekt.
OM TJÄNSTEN
Rätt kandidat för tjänsten har relevant akademisk utbildning på universitetsnivå. Arbete inom
vindkraft, infrastruktur eller offshoreindustrin är fördelaktigt. Vi ser att du arbetat som projektledare
samt gärna har en projektledarutbildning
Förståelse, kunskap och erfarenhet av marina miljöundersökningar och tillståndsprocesser är
meriterande och intressant hos sökande kandidater.
Vi värdesätter att du är en positiv och driven person som har lätt att samverka med kollegor och
andra projektintressenter. I Sverige är bolaget i sin linda med en liten organisation som nu är under
tillväxt. Vi sätter därför extra pris på egenskaper som passar i detta sammanhang och ser gärna att
du uppskattar den entreprenöriella andan som finns i bolaget.
Vi som arbetar på Zephyr är entusiastiska och glada över att arbeta med att främja förnyelsebar
energi och bidra positivt till vår miljö och klimat. Vi hoppas att du som söker jobb hos oss känner
likadant för denna framtidsbransch.
Som projektledare kommer du att vara en del av det team som arbetar med Zephyrs
offshoreprojekt. Kollegor med hög kompetens och kunskap relaterat till deras arbetsroll.
Huvuduppgifterna kommer att vara:
• Projektledning av havsbaserade vindkraftprojekt i utvecklingsfas
• Planering och uppföljning för att ge ett komplett underlag för miljökonsekvensbeskrivning och
tillståndsansökningar. Detta sker i nära samarbete med interna specialister, konsulter och extern
miljöexpertis
• Ansvarig för projektbudget, tid- och aktivitetsplan
• Strategiarbete, samordning och rapportering
• Planering och uppföljning av undersökningar till havs
• Med hjälp av teknisk expertis planera och utvärdera vindparkens tekniska utformning, t.ex.
turbinlayout, fundamenttyp, internt kabelnät och transformatorstation.
POSITIONEN RAPPORTERAR TILL:
Tjänsten innebär stor potential för inflytande och utvecklingspotential inom offshore vind,
rapportering till enhetschefen för offshore inom Zephyr Vind AB.
PLACERING:
Tjänsten är placerad på företagets kontor i Göteborg.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning till marknadsmässig lön samt bra villkor avseende t.ex.
tjänstepension, försäkringar etc.
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III. PERSONLIG PROFIL - DEN IDEALA KANDIDATEN
SPRÅKKUNSKAPER:
Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska och svenska.
UTBILDNING:
Zephyr ser gärna relevant högskoleutbildning inom till exempel miljö (marin vetenskap), ekonomi
eller teknik.
ERFARENHET/KOMPETENS:
• Erfarenhet av marina miljöundersökningar och/eller miljötillståndsprocesser.
• Erfarenhet från vindkraft, infrastrukturprojekt och/eller arbete med marina projekt inom andra
verksamheter än vindkraft.
• God teknisk förståelse och samverkan med andra faktorer som miljöpåverkan och energisystem.
• Erfarenhet av och utbildning inom projektledning
• Intresse för klimat och förnybar energi.
PERSONLIGHET:
• Strukturerad, analytisk och ansvarsfull
• Bra på att kommunicera, involvera och motivera
• Social, bra på att skapa förtroende och bygga relationer
• God helhetsförståelse med överblick
• Självständigt och proaktivt sätt att arbeta
• Nyfiken, engagerad och intresserad av att skaffa ny kunskap

För vidare info om bolaget se: www.zephyrvind.se
Ansökan
Ansökan skickas med e-post senast den 15 maj till Fredrik Christborn, fredrik@zephyrvind.se
Rekryteringsprocessen pågår löpande och intervjuer/tillsättning kan därför komma
påbörjas/avslutas innan ansökningstiden löpt ut.
För vidare information kontakta:
Fredrik Christborn,
Business Development Manager - Offshore Wind
Tel: 0728-537002
Email: fredrik@zephyrvind.se
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