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En dag på jobbet
På Aktea jobbar vi med att hjälpa kunder att vara resurseffektiva med energi. Det innebär:
▪ energideklarationer och energikartläggningar i allt från bostäder till industri
▪ utredningar om potential för solceller/laddstolpar
▪ supporta nätverk för små- och medelstora företag med energieffektivisering
▪ avlasta förvaltare med proaktivt energiarbete
▪ hålla föredrag och presentationer om energiteknik
▪ hjälpa företag att genomför energieffektiviseringsåtgärder
▪ arbeta med systematisk uppföljning, t ex löpande energistatistikuppföljning
▪ felsöka, mäta, analysera.

Kunskaper och färdigheter
Som person önskar vi att du har nära till humor och drivs av att hjälpa andra att få en effektivare
förvaltning av sin verksamhet. Du får gärna vara bra på att förklara hur saker och ting hänger ihop,
så att kunden förstår våra åtgärdsförslag och resultat.
Vi som arbetar på Aktea idag är engagerade och positiva och ser fram emot att få fler drivna
kollegor. Det finns behov av en tredje och kanske fjärde person till Malmökontoret som kan
komplettera oss. Kanske kan du ventilation och/eller värmesystem? Kanske gillar du nyproduktion
och vill driva en grupp energisamordnare inom Aktea? Kanske är du bara genuint intresserad av
hållbarhet och vill göra en insats genom att vara energikonsult?
Är du nyfiken på Aktea och känner att tjänsten lockar, så se till att skicka din profil på LinkedIn och
skriv gärna några rader om dig själv!

Företaget
Aktea består idag av drygt 20 energikonsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vi behöver
växa för att kunna hjälpa fler kunder att stärka sina affärer genom energieffektivisering och
förbättrade förutsättningar för att bedriva sin kärnverksamhet.
Våra kunder omfattar privata och offentliga beställare. Vi har ramavtal med bl.a.
Energimyndigheten, Locum, SBC, Primär och Vattenfall. Vi har också långsiktiga samarbeten med
professionella fastighetsägare, förvaltare och byggherrar. Exempel på uppdrag som vi genomför för
våra kunder är energikartläggningar, utredningar, mätningar, systemval, energiberäkning,
projektledning, utbildning m.m.
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Jobba på Aktea
På Aktea Energy kan du bland annat förvänta dig:
- utmanande uppdrag i många olika typer av fastigheter och verksamheter
- eget ansvar för uppdrag och nära kontakt med kunder
- snabb personlig utveckling, inom såväl energiteknik som projektledning
- att dela din kunskap genom föredrag och presentationer
- engagerade och drivande kollegor
- samarbete i nätverk med andra energiexperter i branschen
- centralt placerade kontor
- goda personalförmåner och många gemensamma aktiviteter
- seniora konsulter kan erbjudas delägarskap.
Kontakta kontorschef Annika Mattsson direkt för mer information.
Telefon 0700-90 55 07, e-post annika.mattsson@aktea.se
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