
 

 

Klimat- och energiansvarig 
 

Huvudsakliga ansvarsområden 

Som klimat- och energiansvarig kommer du samspela och samverka med samhällsinstanser, EU och 

medlemsföretagen. Du har en tät samverkan med energi- och klimatkommitténs ordförande där ni 

leder arbetet med företagens experter. Vi tror därför att du är en person som har lätt för att bygga 

förtroende, kommunicerar på ett trovärdigt sätt, har en god samarbetsförmåga samt förmågan att 

tänka och agera strategiskt.  

 

Som Klimat- och energiansvarig på Svemin: 

• …bevakar du utvecklingen för det tekniska området och den politiska agendan inom energi 

och klimat såväl nationellt som på EU-nivå.  

• …samordnar och driver du arbetet för Svemins medlemsföretag genom bland annat Svemins 

Energikommitté, arbetsgruppen Energi och Klimat inom svenskt näringsliv, SKGS samt 

Euromines Energy Committee 

• …påverkar du utveckling och beslut som har betydelse för branschens tillgång till stabil 

försörjning av el till konkurrenskraftig kostnad 

 

Arbetslivserfarenhet / utbildning 

För att lyckas i rollen ser vi att du har en eftergymnasial utbildning inom teknik och/eller 

naturvetenskap. Examen från teknisk högskola eller Master of Science är meriterande. Tidigare 

arbetslivserfarenhet inom politik, myndighet eller departement är även det meriterande samt att 

du är van att arbeta med sociala medier i politiskt påverkansarbete.  

Språkkunskaper 

Svenska och engelska flytande i tal och skrift. 

Övrigt 

Omfattning: Heltid 

Tillträde: Snarast 

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm 

 

Ansökan: maila CV och personligt brev till apply@ioh.se  

Sista ansökningsdag: 16 juni 

 

Kontaktpersoner 

Svemin samarbetar i den här rekryteringsprocessen med [i.o.h] organisationsutveckling. Vid frågor 

är du varmt välkommen att ta kontakt med nedanstående. 

Oskar Aili, rekryteringskonsult , 070-330 43 80, oskar@ioh.se eller Roger Hademalm, 

rekryteringskonsult, 070-567 99 66, roger@ioh.se  
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Om Svemin 

 

Svemin är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och 

representerar ca 40 företag med 17 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. 

Svemin är en del av Svenskt Näringsliv. Svemin har idag tio medarbetare och under våren 2019 

kommer fyra ny- och ersättningsrekryteringar att göras inom områdena: 1) Miljö 2) Klimat- och 

energi 3) Kommunikation 4) Administration. Läs mer på svemin.se 

 


