Projektassistent med intresse för miljö och energi
Är du student, läser en utbildning med fokus på miljö och energi och vill ha ett
meriterande jobb? Brinner du för att lära dig nya saker och är du bra på att uttrycka
dig i skrift? Då kan den här tjänsten passa dig!
OM TJÄNSTEN
Biogas Öst söker en Projektassistent till kontoret i Uppsala. Vi ser helst att du arbetar som minst
halvtid på kontoret i centrala Uppsala och möjlighet till heltid finns.
ARBETSUPPGIFTER
Som projektassistent kommer du att stötta företagets VD samt övriga anställda i olika typer av projekt
kopplat till biogas, förnybara drivmedel och fordon med varierande arbetsuppgifter. I rollen ingår att
samla och sammanställa fakta och data inom aktuellt ämnesområde, planera konferenser och event
samt hjälpa till med andra diverse administrativa uppgifter som fakturering.
Tjänsten passar dig som vill ha in en fot i ett spännande och utvecklande företag och få en större
förståelse kring miljöpåverkan kopplat till transporter, fordon, biogas och andra förnybara drivmedel.
Tjänsten passar dig som vill arbeta i en organisation som drivs av engagerade medarbetare och som
ser en framtid i att jobba inom denna typ av verksamhetsområde. Företaget ser långsiktigt på rollen
och för rätt person finns goda möjligheter till exjobb samt fortsatt tjänst efter slutförda studier. Ta
chansen att utvecklas och inspireras av kunniga kollegor som är erfarna inom branschen!
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som fortfarande studerar och som under hösten har möjlighet att arbeta minst halvtid.
Du bör:
•
•
•
•

vara intresserad av frågor inom energi och miljö
ha ett intresse för att skriva och sammanställa olika typer av texter
ha ett stort intresse för och vilja lära dig nya saker samt ta till dig ny information
tala och skriva flytande på svenska.

Som person är du flexibel, noggrann och självgående. Du är på hugget och drivs av att lära dig nya
saker. Du är öppen för att ta dig an olika typer av uppgifter med en prestigelös approach. Din
personlighet spelar en stor roll i företaget och är viktigare än arbetslivserfarenhet.
•
•
•

Start: augusti-september
Omfattning: 20-40 h i veckan
Placering: Uppsala

Sök genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till biogasost@biogasost.se. Hör även av
dig till denna adress med eventuella frågor eller funderingar. Urvalet sker löpande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Biogas Öst jobbar med teknikutveckling och marknadsutveckling av biogas och andra förnybara
drivmedel. De är en regional samverkansorganisation som genom samverkan mellan olika aktörer ska
påverka och förbättra förutsättningarna för biogas och omställningen till en fossiloberoende
fordonsflotta. Det regionala verksamhetsområdet innefattar Uppsala, Stockholms, Västmanlands,
Södermanlands, Örebro och Östergötlands län. Genom Biogas Öst skapar regionens aktörer
gemensamt en framgångsrik och hållbar tillväxt som leder till nya jobb och minskade utsläpp.
www.biogasost.se

WWW.BIOGASOST.SE

