Havsbaserad vindkraft har en mycket stor potential. SeaTwirl AB utvecklar en ny typ av flytande
vindkraftverk som är robust, enkelt och kostnadseffektivt. Bolaget har visionen att bli en ledande
aktör som levererar flytande vindkraftverk till kraftindustrin. En prototyp på 30kW sjösattes i havet
utanför Lysekil under sommaren 2015 och utvecklingen av nästa enhet på 1MW är i full gång. I slutet
på 2016 noterades bolaget på den svenska aktiemarknaden, Nasdaq First North. Vi söker nu en ny
kompetent medarbetare som får en enastående chans att få jobba och utvecklas på ett mycket
innovativt och spännande företag. Vi är i en expansiv fas och söker därför en

Affärsutvecklare

ARBETSUPPGIFTER
SeaTwirl AB utvecklar en ny typ av flytande vindkraft. Företaget befinner sig i ett intensivt skede med
utveckling av en fullskaleversion av den prototyp som sedan två år ligger utanför Lysekil.
Vi behöver skapa många nya kontakter globalt med framtida kunder, partners och
underleverantörer.
Vi söker en person som i nära samarbete med VD bygger upp marknad och partnerskap.

ERFARENHET & PERSONLIGHET
Vi behöver en person med flerårig internationell erfarenhet samt vana vid att utveckla relationer och
förhandla med stora företag och institutioner på flera marknader, gärna såväl Europa, USA som
Asien. Det är en fördel om du har erfarenhet från liknande komplexa system. Du har sannolikt en
civilekonomexamen och har arbetat i tekniska branscher och på så sätt fått kunskap om komplexa
system, alternativt en civilingenjörsexamen med inriktning från mekanik eller elteknik samt med god
ekonomisk förståelse och relevant affärserfarenhet.
Vi ser gärna kvinnliga sökande.

DU FÅR
Vi ger dig en fantastisk möjlighet att arbeta i ett ungt noterat bolag med en internationell marknad, i
en bransch med stor tillväxtpotential. Vi vet att du med rätt bakgrund och ambitioner har stora
förutsättningar att bli framgångsrik hos oss och att det kommer bli ett mycket spännande arbete
framöver.
Välkommen med din ansökan senast måndag den 30 augusti till: career@seatwirl.com
Intervjuer kan komma att starta innan deadline så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Eventuella frågor besvaras av Roger Cederberg: roger@ventures.gu.se

