Falbygdens Energi – vi ger energi för en enkel vardag och en ljus framtid
Vi är ett 50-tal medarbetare som tillsammans gör vardagen enkel för våra kunder, vi förser dem
med värme i kylan, ljus i mörkret och underhållning en tråkig fredagskväll.
Detta gör vi genom att leverera bekväm och driftsäker fjärrvärme samt tillhandahålla el och
bredband i framtidssäkrade nät.
Vi är det lokala energibolaget med internationell prägel, eftersom vi ägs av engelska Infracapital.
Hållbarhet är viktigt för oss, en tredjedel av elen i våra nät är lokalproducerad, förnybar el. Vår
värme är producerad av 100 % förnybart material och vi vägleds av våra värderingar, säkerhet,
öppenhet, kompetens och arbetsglädje.
Vi söker nu en HR-ansvarig
I rollen som HR-ansvarig kommer du att vara delaktig och drivande i Falbygdens Energis
utvecklingsresa. Du ansvarar för hela organisationens HR-arbete på både strategisk och operativ
nivå. Du är företagets expertresurs inom bland annat arbetsrätt, rekrytering, kompetensutveckling
och rehabilitering, vilket ställer höga krav på specialistkunskap. Du ansvarar också för att utveckla
och leda arbetet med Falbygdens Energis värderingar, företagskultur och employer branding. I
rollen ingår även administratörsansvar i företagets tidssystem FLEX.
I ett företag med korta beslutsvägar får du i denna roll stora möjligheter att vara med och
påverka, och för rätt person finns goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med företaget.
Som HR-ansvarig rapporterar du till ledningsgruppen.
Vem är du?
Du som söker har högskoleutbildning inom HR/personal eller motsvarande erfarenhet. Vi ser även
att du har några års erfarenhet av yrket.
Du trivs i en utmanande miljö och vill vara med att påverka. Rollen kräver att du hanterar många
frågor och projekt samtidigt och du som söker behöver därför ha god förmåga att planera och
prioritera ditt arbete. Då du samarbetar med och agerar stöd åt organisationens chefer krävs det
att du har god förmåga att skapa förtroende hos såväl ledning som medarbetare.
Vi tror att personen vi söker besitter ett tydligt eget ledarskap, har en hög integritet och agerar
prestigelöst i sin roll. Du är driven, lösningsorienterad, kommunikativ och lätt att samarbeta med.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska och har god datorvana.
Ort: Falköping
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi arbetar med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess med HR-Partner i Väst AB. Vill du veta mer
är du välkommen att ringa vår HR-konsult Charlotta Larsson på 070-670 57 18.
Välkommen med din ansökan med CV och löneanspråk senast 2017-11-24

