
Zephyr AS er et vindkraftselskap som skal utvikle, bygge, eie og drifte vind-
kraftanlegg i Norge. Selskapet eies av Østfold Energ, Vardar og DONG 
Energy. Eierselskapene har lang erfaring med vindkraft både i Norge og 
Europa og besitter en betydelig kompetanse på området og en sterk vilje til 
å gjennomføre prosjektene. Zephyr har meldt syv vindkraftprosjekter med 
en samlet installasjon på over 800 MW.

PROSJEKTLEDER 
VINDKRAFT

Som prosjektleder i Zephyr vil du ha ansvaret for å bygge opp nødvendige 
innkjøps- og prosjektstyringssystemer og gjøre selskapet godt forberedt til 
å bygge ut de planlagte vindkraftprosjektene. Videre vil du få ansvar for å 
lede ett eller flere av de meldte vindkraftprosjektene gjennom utviklings-
fasen. Stillingen rapporterer til daglig leder i Zephyr, Olav Rommetveit.

Zephyr er lokalisert sammen med Østfold Energi i Sarpsborg og Vardar i 
Drammen. Arbeidssted vil derfor enten være Sarpsborg eller Drammen. 
Formelt sett vil du bli ansatt i enten Østfold Energi eller Vardar og leid ut til 
Zephyr. 

Vi søker en resultatorientert, strukturert og ryddig person som har stor 
arbeidskapasitet og som er imøtekommende og tillitvekkende.

Du bør ha høyskole- eller universitetsutdannelse innen bygg- og 
anleggsfag, elkraft eller maskin og helst ha erfaring som 
prosjektleder for større byggeprosjekter. Det er ønskelig med erfaring fra 
kraftbransjen. Det kreves gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner.

I Zephyr kan vi tilby spennende og utfordrende oppgaver med etablering 
av kraftanlegg for fornybar energi. Du får være med på å bygge opp en 
nystartet bedrift i et trivelig arbeidsmiljø med gode og konkurransedyktige 
betingelser.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Olav Rommetveit på 
9766 3120 eller Mette Qvortrup på 9077 4869. Mer informasjon om Zephyr 
finner du på våre hjemmesider: www.zephyr.no.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Zephyr AS, Postboks 17, 
1701 Sarpsborg. Søknadsfrist er 9. juni.
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