
 

 

Energiingenjör Ecoclime group 

Vill du arbeta mot en 100 % hållbar och förnybar energisektor? Får du energi av att 
arbeta med systemlösningar och tekniska utmaningar? Vi söker till vårt växande 
team en drivande energiingenjör som brinner för att hitta den bästa lösningen för 
våra kunder inom energieffektivisering. Låter det intressant? 

Kort om tjänsten 
Som energiingenjör hos oss har du en varierande och utmanande roll att se fram emot med fokus på förnybar 
energi inom vår växande koncern. Du är med i ett team och utvecklar energientreprenader i nära samarbete 
med våra kunder. Du kommer att vara med och ta fram nya systemlösningar för energisystem i fastigheter för 
att till slut lämna över till projektledaren i installationsfasen. 

En vanlig dag kan du exempelvis arbeta med: 

• Utföra energiberäkningar och energianalyser 

• Upprätta initial systemdesign 

• Driva myndighetsärenden 

• Stötta i kalkylarbete och dialog med underentreprenörer 

• Föra en tekniskt dialog med kund  

Vad säger kollegorna   
Vi tog pulsen på dina framtida kollegor för att se hur det är att jobba på Ecoclime. Så här lät det: På Ecoclime är 
du med och utvecklar en affär tillsammans med teamet och du får dessutom se ditt projekt realiseras. Ecoclime 
ligger i framkant vad gäller energiteknik för fastigheter med flertal egna patenterade produkter och 11 
koncernbolag inom olika segment, vilket innebär att man hela tiden utvecklas i sin roll.”  

”Det finns en uttalad policy om ”familjen först” vilket gör det grymt mycket lättare med livspusslet under 
småbarnsåren. Uppskattas!”  

”En gång i månaden har vi gemensam AW och kör även spontanare när andan faller på. Kickoff, resa, julbord och 
gemensam löpträning är också något jag uppskattar i teamet”  

Mjuka värden  
Nya moderna lokaler med bra anslutning av tunnelbana och bussar 

Kontinuerlig utveckling och teambuilding aktiviteter  

Kollektivavtal  
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Vem är vår nya drömkollega ?  
Rollen som energiingenjör kräver god systemförståelse för fastigheters tekniska system såsom värme, 
ventilation, kyla och automation. Då du samarbetar tätt med både projektutvecklare och projektörer tror vi även 
att du är en positiv och lösningsorienterad lagspelare. 

Känner du igen dig? Uppfyller du även följande punkter borde vi verkligen träffas: 

• Relevant högskoleutbildning 

• Minst tre års arbetslivserfarenhet 

• Mycket goda kunskaper i svenska 

• Meriterande om du besitter ytterligare kunskap inom entreprenadjuridik 

• B-körkort 

• Cad 

 

Om Ecoclime och vår koncern 
Vår vision är en 100 % hållbar och förnybar energisektor. Vårt mål är att samarbeta med fastighetsägare och 
genom tillhandahållande av kvalitativa energitjänster och hållbara energisystem, utveckla våra kunders 
fastigheter i syfte att nå ett bättre driftnetto och högre fastighetsvärden genom sänkt energikostnad och 
minskad energiförbrukning. 

 


