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Energifabriken söker driven chef 
Energifabrikengruppen är en specialiserad producent och distributör av förnybara bränslen som medverkar 

aktivt i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi har en gedigen kunskap om bränslen, fordon, 

råvaror och klimatfrågor. Vi är en ägarledd koncern med starka värderingar som personlighet, ärlighet, 

innovationsförmåga och enkelhet. Koncernen omsätter idag ca 1,5 miljarder kr och har starka tillväxtmål. 

Energifabrikens kontor finns i Linköping. Lund, Göteborg samt Fredrikstad i Norge. I Karlshamn finns 

dotterbolagen Vegoil och Ecobränsle. Hos Ecobränsle tillverkas vår högkvalitativa RME.  

 

Till produktionen hos Ecobränsle i Karlshamn söker vi nu en ansvarig chef. 

 

Arbetsuppgifter 

Rollen innebär ansvar för vår produktion av RME i vår fabrik i Karlshamn. Du har ansvar för hela kedjan med 

personal, inköp, ekonomi, tillstånd och logistik. Du kommer att inneha en nyckelroll i koncernen och ingår 

också i ledningsgruppen samt rapporterar till koncernens VD.   

 

Trots vår storlek i omsättning och tillväxt strävar vi efter att agera flexibelt och prestigelöst i vår 

organisation. Du kommer jobba nära dina kollegor och du behöver vara beredd att utföra övrigt arbete som 

förekommer i företaget. Du kommer även att arbeta nära vårt nyförvärvade bolag Vegoil, även det baserat 

i Karlshamn. 

 

Tjänsten kommer utifrån dina erfarenheter och ditt intresse erbjuda betydande möjligheter till fördjupning 

inom områden som internationella inköp, båtlogistik, produktutveckling och försäljning.  

 

Vem söker vi? 

Du kan ha en teknisk eller en kommersiell bakgrund, din personlighet är det viktigaste. Du har en stor 

drivkraft som tar dig mot uppsatta mål och du kan kavla upp ärmarna när det behövs. Samtidigt har du ett 

ordningssinne som skapar struktur och arbetsro för din personal. Du har sannolikt tidigare chefserfarenhet.  

 

Du kan ha många olika sorters erfarenhet i bagaget. Vi värderar bland mycket annat kunskaper inom 

logistik, vegetabiliska oljor och affärsförhandlingar. Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete med trevliga 

kollegor. Hos oss hittar du stor frihet och möjlighet för dig att själv påverka din arbetssituation. 

 

Placeringsort: Karlshamn  

Tillträde: Snarast  

Arbetstid: Heltid 

 

Vi vill ha din ansökan på mail till maria@energifabriken.se. Skicka din ansökan så snart 

som möjligt, gärna före den 15 december, vi läser dem löpande.  

Kontakta VD Charlotte Elander på mail, charlotte@energifabriken.se, eller på telefon       

010-2521271 vid frågor. Vi samarbetar med Randstad Engineering i denna rekrytering, 

frågor kring processen ställs till Emelie Lanner, emelie.lanner@randstad.se.  


