
Analytiker
till SR Energy

Vill du hjälpa oss att förstå 
framtidens elmarknad?
SR Energy söker en ny kollega som i rollen som Analytiker 
vill vara med om att fortsätta utveckla bolaget i ett 
föränderligt energilandskap.
Vi söker dig som är driven, vill utvecklas och lockas av en dynamisk och entreprenöriell miljö. Du söker 
utveckling och är intresserad av teknik, marknad, finans och politik såväl som hållbarhets- och miljö-
frågor. Du drivs, precis som oss, av viljan att göra skillnad och långsiktigt bidra till en mer hållbar 
framtid. Du drivs också av vetgirighet och intresse för att göra affärer i syfte att långsiktigt bygga ett 
stort energibolag med endast förnybar energi. Hos oss får du möjlighet att vara med om det.

På SR Energy är vi ca 25 personer inom olika områden som förvaltar över 200 vindkraftverk och driver 
nya projekt i framförallt södra Sverige. Sedan starten 2005 så har vi vuxit till en av Sveriges största 
elproducenter och planen är att fortsätta växa.

Du kommer att ingå i ett mindre team som arbetar med elhandel och analys av elmarknaden. Du 
kommer att utvärdera nya investeringsmöjligheter och bistå övriga avdelningar i bolaget med 
beslutsunderlag och analysmaterial. Du kommer få en unik möjlighet att lära dig energimarknader på 
djupet samtidigt som du bidrar till att bygga ett modernt energibolag. Bland typiska uppgifter märks 
bransch-, omvärlds- och förvärvsanalys, finansiell analys samt strategiska frågeställningar. Du kommer 
att få växla perspektiv mellan närtid och lång sikt, mellan det övergripande och det detaljerade.

Vi förväntar oss att du visar handlingskraft, vågar lösa situationer och agerar självständigt. I gengäld får 
du en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter. Tillträde beräknas till första halvåret 
2023 eller efter överenskommelse.

Vad vi söker efter hos dig
— Du tar examen 2023 eller så har du upp till två års kvalificerad arbetslivserfarenhet inom strategi, 
finans, energimarknader eller liknande

— Du är/blir civilingenjör eller har/tar en masterexamen med inriktning mot ekonomi, finans eller 
motsvarande

— Du är framtidsorienterad och stimuleras av att vara med och skapa en mer hållbar värld

— Du är flexibel, kreativ, och naturligt nyfiken

— Du är en ödmjuk, prestigelös och trevlig lagspelare

— Har du internationell erfarenhet samt meriter utanför studierna är detta extra plus

srenergy.se



Mer information och ansökan
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Staffan Bergh. Staffan nås via 
staffan.bergh@srenergy.se. 

Din ansökan, inklusive personligt brev, CV och betyg, skickar du till hr@srenergy.se senast 
den 26 februari 2023. Märk ämnesraden i mailet med ”Analytiker”. Intervjuer sker löpande.

srenergy.se

SR Energy
SR Energy är en långsiktig ägare och utvecklare av vindparker och förnybar energi. Vi 
arbetar med projektutveckling från tidigt stadie, byggnation och drift av våra parker. 
Bolaget består av 25 medarbetare baserade i Göteborg. SR Energy grundades 2005 av 
Stena Adactum och ägs idag av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta.

SR Energy äger i dagsläget mer än 200 vindkraftverk i framförallt södra Sverige. Bolaget 
har sedan start investerat nästan 9 miljarder SEK i totalt 2,1 TWh vindproduktion, vilket 
motsvarar ca 1,5% av Sveriges totala elproduktion. 




