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Vill du jobba med framtidens vindkraft? 
 
Flytande 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 Growth Market. Vi söker nu en ny kompetent 
medarbetare som får en enastående chans att få jobba och utvecklas i ett mycket innovativt och 
spännande företag. SeaTwirl blev nyligen beviljade ett bidrag från EU på 26 miljoner kronor och är i en 
expansiv fas och söker därför en: 

 

Kommunikation, HR & ekonomisk rapportering  
 

TJÄNSTEN 

SeaTwirl söker därför en person som i nära samarbete med befintlig VD och affärsutvecklare bygger 

upp och underhåller SeaTwirls kommunikativa kanaler, med såväl IR-relaterad information som 

produktrelaterad. Samt blir en del av det ekonomiska teamet kring ansökningar och rapportering.  

 

 

DU FÅR 

Vi ger dig en fantastisk möjlighet att arbeta i ett ungt noterat bolag med en internationell marknad, i en 

spännande bransch med stor tillväxtpotential. Och dessutom med en teknik som kan förändra välden.  

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. 

Tjänsten är ett vikariat med väldigt goda möjligheter till förlängning. 

Välkommen med din ansökan till: career@seatwirl.com 

Intervjuer hålls löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan om du vill vara med oss! 

SeaTwirl AB utvecklar vindkraftverk för framtiden i form av en helt ny vindturbin, byggd för att kunna 

placeras flytande i alla väldens hav. Företaget befinner sig i ett intensivt skede med utveckling av en 

fullskaleversion av den prototyp som sedan 2015 ligger utanför Lysekil. 

Egenskaper  Kvalifikationer 

- Självgående och strukturerad 

- Flexibel och van att snabbt anpassa dig efter  

ändrade förutsättningar 

- Drivande 

 

Speciellt meriterande 

- Erfarenhet från noterade bolag 

- Erfarenhet från att skriva kvartalsrapport och 

pressmeddelanden 

- Arbetat minst 3-4 år med kommunikationsfrågor  

- Teknisk bakgrund  

- Erfarenhet av EU-bidrag 

 

 - Erfarenhet av att ta fram olika typer av 

presentations- och informationsmaterial 

- Har erfarenhet av att självständigt skapa både text-, 

bild- och videoinnehåll för webb och sociala medier 

och kan bistå med textbearbetning och 

budskapsformulering för både traditionella kanaler 

och sociala medier 

- Utbildning inom kommunikation/marknadsföring 

- God ekonomisk förståelse och erfarenhet av 

ekonomisk rapportering 

- Behärska svenska och engelska i tal och skrift 

- Erfarenhet av rekrytering och allmänt HR-arbete 
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