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Projektledare sökes! 
 
SeaTwirl utvecklar en ny typ av flytande vindkraftverk för att möta framtidens krav på förnybar 
energi. Vårt koncept är robust, enkelt och kostnadseffektivt. Bolagets vision är att bli en ledande 
aktör inom flytande vindkraftverk. Vi har med framgång sjösatt en prototyp på 30kW. Sjösättningen 
skedde i havet utanför Lysekil under sommaren 2015. Vår nästa utmaning är att sjösätta nästa 
generation flytande vindkraftverk på 1MW. I slutet på 2016 noterades bolaget på den svenska 
aktiemarknaden, Nasdaq First North.  
 
Vi söker nu en Projektledare som får chansen tillsammans med oss att få utveckla morgondagens 
vindkraft. Vi är ett mycket innovativt och spännande företag och vi befinner oss i en expansiv fas. 
 
  
Som projektledare ska du drivas visionärt och ha en stark drivkraft. Tjänsten innebär att leda projekt 
SeaTwirl S2, vilket är att utveckla ett fullskaligt vindkraftverk på 1 MW installerad turbineffekt. Du 
kommer också få möjligheten att påverka utvecklingen av SeaTwirl i strategiska projekt/uppdrag i 
bolaget. Du ska ha förmåga att kunna driva operativt i den dagliga verksamheten med stor mental 
närvaro och samtidigt ha blicken lyft för att se helheten kring vart bolaget är på väg. I arbetsuppgifterna 
ingår att under eget ansvar planera och genomföra aktiviteter som:  
  

• Planera och budgetera projekt samt driva och följa upp resultat  
• Projektleda produktutvecklingen och testningen av SeaTwirls verk   
• Arbetsleda anställda och konsulter  
• Inneha huvudansvaret för kontakter med underleverantörer  
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ERFARENHET & PERSONLIGHET  
Vi söker dig som har en högre teknisk utbildning och som har arbetslivserfarenhet från industrin. Du är 
en person som brinner för att utveckla innovativa produkter och har förmågan att leverera i rätt tid. 
Din prestation är avgörande för bolaget och att du är drivande, ansvarstagande och har förmågan att 
kommunicera med människor på olika nivåer ligger oss vid hög vikt. Andra viktiga egenskaper är att 
kunna fatta rätt beslut och kunna driva projekt framåt i en föränderlig miljö.  
 

DU FÅR  
Vi ger dig möjligheten 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 tillsammans 
framöver. 
  
Varmt välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande, senast måndag 
den 20 augusti till: career@seatwirl.com   
  

   


