Zephyr söker miljö- och tillståndsspecialist

Arbetsuppgifter som miljö- och tillståndsspecialist hos Zephyr
Zephyr Vind AB (”Zephyr”) är i en tillväxtfas och du har möjligheten att i tidigt skede bli en
viktig kugge i teamet med stora utvecklingsmöjligheter. Du arbetar tillsammans med vår
Projektchef och Projektledare i såväl Sverige som Norge, tillsammans utgör ni ett väldigt
kunnigt och trivsamt team.
Zephyr arbetar med utveckling av vindkraftsprojekt såväl på land som till havs i hela
värdekedjan från idé till realisering. Vi har nu initierat flera nya vindkraftsprojekt och behöver
förstärka vårt team med en person som kan fokusera på de tillståndsrelaterade uppgifterna
och miljöprövningen i dessa spännande projekt.
Arbetsuppgifterna ger en bra variation och nyckelroll i projekten. Vanligt förekommande
arbetsuppgifter är t.ex.:
• Samråd inför tillståndsansökan enligt miljöbalken, vilket innefattar framtagande av
underlag, genomförande och samrådsredogörelse.
• Planering och uppföljning av natur- och kulturutredningar (exempelvis fågelinventeringar,
naturvärdesinventeringar etc.) som utförs i fält av konsulter
• Tillståndsansökningar enligt miljöbalken
• Remisser och myndighetskontakter (kommuner, länsstyrelse, etc.)
• Arbete med miljökonsekvensbeskrivningar, främst korrekturläsning och kommunikation
med konsulter
• Kartunderlag, GIS-hantering
• Rådgöra med miljörättslig expertis vid behov

Din profil som sökande
Vi ser gärna att du har relevant akademisk utbildning på högskolenivå. Arbetslivserfarenhet
som t.ex. miljökonsult, miljöutredare, miljöhandläggare eller dylikt är meriterande men inte
ett krav. Likaså är GIS-kunskap (t.ex. QGIS eller ArcGIS) 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.

ZEPHYR VIND AB
Adress:
William Gibsons väg 1A
433 76 Jonsered
Webb: www.zephyrvind.se

Email: info@zephyrvind.se
Tel:
010-265 70 00

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 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 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.

Om Zephyr Vind och att arbeta hos oss
Zephyr Vind AB (”Zephyr”) arbetar med projektering och etablering av vindkraftparker. Detta
har vi gjort i Norge sedan 2006 och har nyligen startat verksamheten i Sverige. Zephyr
arbetar också med att utvärdera och expandera till andra affärsområden inom den förnybara
energisektorn. Zephyr ägs av tre norska energibolag med kommunala ägare i grunden.
Tillsammans med våra ägare har bolaget tagit fram en långsiktig strategi och
utvecklingsplan för den svenska verksamheten.
I Sverige har vi vårt kontor utanför Göteborg vid Jonsereds fabriker. Zephyr erbjuder där en
väldigt trevlig arbetsmiljö tillsammans med ett litet, positivt, kunnigt och hjälpsamt team. Du
erbjuds en god möjlighet att utvecklas och få ett växande ansvar i ett bolag med stark
utveckling i en bransch i medvind.

För vidare info om bolaget se: www.zephyrvind.se alternativt www.zephyr.no
Lön och anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Fast lön enligt marknadsmässiga villkor. Tillträde är snarast
eller enligt ö.k.
Ansökan
Ansökan skickas med e-post senast den 16 april 2021 till Simon Landqvist,
simon@zephyrvind.se
Rekryteringsprocessen pågår löpande och intervjuer kan därför komma påbörjas innan
ansökningstiden löpt ut.
För vidare information kontakta:
Simon Landqvist, Projektchef
Tel: 0706-02 34 27
Email: simon@zephyrvind.se
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