Vill du leda Varaslättens mest ambitiösa vindkraftsbolag?
Som VD förväntas du:






Leda och utveckla bolagets verksamhet med stort fokus på tillväxt och nya affärer
Äga ekonomiskt ansvar för bolagets verksamhet
Planera, målstyra, följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt
Aktivt söka och utvärdera möjliga bolagsförvärv
Renodla bolagets energiportfölj

Din profil
Det är viktigt att du som VD är lyhörd och har en god förmåga att interagera med både styrelse och
aktieägare. Du är kommunikativ, ambitiös och prestigelös samtidigt som du har en strategisk
förståelse. Du trivs med att kommunicera visioner och mål till alla delar av företaget och motiveras
av en affärsinriktad roll där du kan påverka bolagets framtida utveckling. Som person är du
målinriktad, balanserad och har en god självinsikt. Meriterande är








Erfarenhet av en ledande roll med ansvar för såväl strategiska som operativa beslut.
En god teknisk förståelse samt intresse för elmarknaden.
Erfarenhet av bolagsförvärv och en god finansiell kunskap och vana att analysera resultat- och
balansräkningar.
Intresse och förståelse för förändringar i omvärlden, särskilt inom energi, digitaliseringen och
ekonomi.
God juridisk kunskap och vana av att läsa samt skriva avtal.
Ett starkt engagemang och drivkraft att utveckla en verksamhet.
God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.

Anställning
Tjänsten omfattar deltid med tillträde den 1 januari 2019. Du kommer att ha din arbetsplats på
Slättens vinds kontor i Vara.
Om bolaget
Slättens Vind AB är ett vindkraftsbolag som äger och förvaltar hela eller delar av 26 vindkraftverk i
Västra Götaland och Dalarna. Bolaget är sedan 2016 listat på alternativa.se och har ca 700
aktieägare. Bolaget har en installerad effekt på 19,6 MW och en produktionskapacitet på ca 52
GWh/år. Mer information www.slattensvind.se/
Vi söker kompetens och mångfald och ser därför gärna kvinnliga såväl som manliga sökande till
tjänsten. Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan senast den 24 augusti. Du skickar din
ansökan till ordforande@slattensvind.se.
För ytterligare information kontakta vd Henrik Sjöberg 0512 334 30 alternativt ordförande Andreas
Olsson 072 708 9773.
Slättens Vind AB
Storgatan 5
534 31 VARA

