Zephyr söker marin miljöspecialist
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 därefter har bolaget startat
utvecklingen 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 aktieägaren med 50% ägande 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 47st
vindkraftverk. För denna vindpark har all elen sålts till Alcoa genom en så kallad Corporate PPA samt
att ägandet av vindparken har överlåtits till Blackrock som är världens största fondförvaltare. Bolaget
har även verksamhet på Island. Det nordiska huvudkontoret är beläget i Sarpsborg och det svenska
kontoret är beläget i Göteborg.
Zephyr har omkring 25 anställda med lång bakgrund och hög kompetens från vind- och
energibranschen. Även om Zephyr är ett relativt litet företag måste det behärska alla discipliner som
krävs i ett kraftbolag. Det gör att arbetet är mycket varierande och alla ska ha djup kunskap om
många olika processer inom både utveckling, byggnation och drift av vindkraftverk.
2020 etablerades Zephyr Vind AB i Sverige med kontor i Göteborg och bolaget har idag 7 anställda.
Bolaget är i stark tillväxt och arbetar för närvarande med rekrytering av flera nya tjänster. 1 februari
2022 flyttade Zephyr till nyrenoverade lokaler med kontor på Torpavallsgatan 11 i Göteborg.
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II. ARBETSBESKRIVNING
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH ANSVARSOMRÅDEN:
Zephyr arbetar med utvecklingen av två större havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Projekten
heter Poseidon och Vidar, de är belägna på västkusten och omfattar sammanlagt omkring 2 900
MW. Zephyrs satsning inom offshore vind har en stor potential och utvecklingsmöjligheter.
Denna stora satsning kräver mer resurser och ökad marin expertis inom utvecklingsarbetet. Zephyr
har tidigare under 2022 rekryterat en Marin Miljöspecialist och påbörjar nu rekryteringen av
ytterligare en liknande tjänst med likartade arbetsuppgifter och arbetsområde.
OM PROJEKTEN
Poseidon området ligger på Sveriges västkust, 25 km från land, 40 km nordväst om Göteborg.
Poseidon består av två projektområden med en total kapacitet på cirka 1,4 GW, upp till 94
vindkraftverk med en höjd av 340 m. Beräknad elproduktion är upp till ca 5 TWh, vilket motsvarar ca
4% av Sveriges elkonsumtion idag.
Vidar området ligger 35 km väster om Grebbestad och ca 38 km från Norge, med planerade 91
vindkraftverk på 340 meter. Mer information om projekten finns på Zephyrs hemsida.
OM TJÄNSTEN
Zephyr Vind AB är i uppstartsfasen med en liten organisation som växer kraftigt. Det är därför viktigt
med flexibla medarbetare som trivs i ett företag med stark entreprenörsanda. Zephyr har idag ett
sammansvetsat team som har trevligt på jobbet och arbetar mycket väl tillsammans. Zephyr lägger
stor vikt vid att bygga vidare på den positiva gruppdynamiken vid kommande rekryteringar.
Som Marin miljöspecialist kommer man att ha duktiga och entusiastiska kollegor som drivs av att
arbeta med förnybar energi, och som vill bidra till ett bättre klimat och miljö. Här ges chansen att få
kombinera marina kunskaper med utveckling av förnybar energi.
Arbetsuppgifterna ger en bra variation och en viktig roll i projekten. Vanligt förekommande
arbetsuppgifter är t.ex.:
• Planering, administration och uppföljning av marina undersökningar och utredningar. Detta
innefattar alltifrån t.ex. sedimentspridningsmodeller, geofysiska bottenundersökningar, inventering
av marina däggdjur, hydrodynamisk analys, dropvideo undersökningar etc. I ett senare skede av
utvecklingsfasen planeras även geotekniska bottenundersökningar att genomföras.
• Kartunderlag, GIS-hantering, behandling av data från fältundersökningar.
• Myndighetskontakter och samråd
• Hantera problem och krav som kan uppstå i samband med de marina utredningarna.
• Daglig samverka med konsulter som gör underlagsutredningar och inventeringar som underlag till
Miljökonsekvensbeskrivning.
• Samverka och leda konsulter som tar fram miljökonsekvensbeskrivningar. Exempelvis genom
korrekturläsning, informationsöverlämning, planering och kommunikation med konsulterna som
upprättar MKB.
• Erhålla och sammanställa nödvändig marin information till projekten.
• Rådgöra med miljörättslig expertis vid behov.
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PLACERING:
Tjänsten är placerad på företagets kontor utanför Göteborg.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning till marknadsmässig lön. Zephyr erbjuder sina anställda
en mycket god personalpolitik samt sedvanliga villkor med t.ex. tjänstepension, försäkringar etc.
III. PERSONLIG PROFIL - DEN IDEALA KANDIDATEN
SPRÅKKUNSKAPER:
Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska. Goda kunskaper i engelska är
också en fördel.
UTBILDNING:
Zephyr ser gärna relevant högskoleutbildning inom marinvetenskap med ex. inriktning maringeologi,
oceanografi etc.
ERFARENHET/KOMPETENS:
Arbetslivserfarenhet som t.ex. geolog, marinbiolog, oceanograf, miljökonsult eller dylikt är
meriterande men inte ett krav. Likaså är GIS-kunskap starkt meriterande men inte ett krav. Vi
hoppas att du har ett starkt intresse för miljöfrågor och vilja att gå in i detaljerna vid behov.
Vi har duktiga projektledare och medarbetare som stöttar dig och lär dig branschspecifika uppgifter
ifall du inte har arbetat med just vindkraft innan. Tjänsten erbjuder bra möjligheter till ökat eget
ansvar och projektledning/delprojektledning.
PERSONLIGHET:
• Strukturerad, analytisk och ansvarsfull.
• Bra på att kommunicera
• God helhetsförståelse med överblick
• Självständigt och proaktivt sätt att arbeta
• God samarbetsförmåga
• Nyfiken, engagerad och intresserad av att skaffa ny kunskap
Vi värdesätter om 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 värde 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 för 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.
För vidare info om bolaget se: www.zephyrvind.se
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Ansökan
Ansökan skickas med e-post senast den 27 maj 2022 till Martin Pettersen, martin@zephyrvind.se
Rekryteringsprocessen pågår löpande och intervjuer kan därför komma påbörjas innan
ansökningstiden löpt ut.
För vidare information kontakta:
Martin Pettersen, VD
Tel: 0707-560 910
Email: martin@zephyrvind.se
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