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KAIKILLE TYÖNTEKIJÖILLE TARJOAMME 

✓ Asianmukainen palkkaus ja joustavat työajat 

✓ Kansainvälinen työympäristö 

✓ Mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti ja ottaa vastuuta 

✓ Tukea kielitaidon kehittämiseen, esimerkiksi kielikursseja 

✓ Kattavat terveysedut, käytössä esim. liikunta- ja lounasetu 

✓ Säännöllisiä tapahtumia, kuten konsernin lentopalloturnaus ja kesäjuhlat  

✓ Innostavan ilmapiirin ja mukavat työkaverit matalan hierarkian työyhteisössä 

 

PROJEKTIJOHTAJA – TUULIVOIMA 
Helsinki / Vaasa / Joustava etätyö 

 
Tule viemään energia-alaa kanssamme eteenpäin!  
 
Energiequelle on vuonna 1997 perustettu uusiutuvan energian alalla toimiva yhtiö. Edelleen perheomistuksessa oleva yhtiömme 
suunnittelee ja toteuttaa tuulivoimaloita, aurinkovoimaloita, sähköasemia sekä energian varastointijärjestelmiä ja vetytalouteen liittyviä 
ratkaisuja. Lisäksi vastaamme laitosten kaupallisesta ja teknisestä hallinnoinnista. Energiequelle on kansainvälinen yritys, jolla on yli 400 
työntekijää Suomessa, Saksassa, Puolassa, Etelä-Afrikassa ja Ranskassa. Saksassa yhtiömme on valittu vuonna 2023 jo toistamiseen 
maan parhaan 1 % työnantajien joukkoon (”Leading Employer”).. 
 
Etsimme nyt joukkoomme projektijohtajaa vastaamaan tuulivoimahankkeiden vetämisestä!  

 
Tehtävässäsi työskentelet tuulivoiman hankekehityksestä vastaavassa tiimissä, mutta toimit työssäsi myös tiiviissä yhteistyössä niin 
koko Suomen työyhteisömme, mutta myös konsernimme saksalaisen emoyhtiön kollegoiden kanssa. Työ on täyspäiväinen (37,5h / 
viikko) ja pääasiallisina työkielinä toimivat englanti ja suomi, ja tuemme työnantajana myös kielitaidon kehittämistä. 

Tehtäviisi kuuluvat 

● Tuulivoimahankkeiden kehittäminen – aina markkinoiden tarkkailusta hankekehitykseen ja käyttöönottoon asti 

● Hankkeiden mahdollisten riskien määritys sekä potentiaalisten hankealueiden kartoitus 

● Sopimusneuvottelut maanomistajien kanssa 

● Maanomistajien, kuntien ja muiden tahojen yhteyshenkilönä toimiminen 

 

Hakijoilta vaaditaan 

● Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa esim. uusiutuvan energian alalta tai monivuotista työkokemusta vastaavista työtehtävistä 

● Kiinnostusta uusiutuvaa energiaa kohtaan 

● Asiakaskeskeisyyttä sekä erinomaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja 

● Työkokemusta projektijohtamisesta sekä tiimityöskentelytaitoja 

● Huolellista työskentelytapaa ja organisointitaitoa  

● Erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista 

 

Eduksi katsotaan 

● MS Office -ohjelmien sujuvaa käyttötaitoa, ArcGIS, WindPro ja AutoCAD -osaamista 

● Ruotsin ja/tai saksan kielen taito 
 
Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa Kampissa, mutta olemme joustava työnantaja etätyöskentelyn suhteen. Tehtävässä 
toimiminen vaatii valittavalta henkilöltä myös matkustusvalmiutta kotimaassa. Työn tarkemmat tehtävät ja palkkaus määrittyvät kokemuksesi 
mukaan. 
 
Mikäli haluat olla osa innovatiivista tiimiä tuulivoiman rakentamisessa, niin lähetä hakemuksesi palkkatoivoineen pikimmiten sähköpostitse 
osoitteeseen lohman@energiequelle.fi, sillä paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä! Tehtävä on vakituinen ja aloitus on 
sopimuksen mukaan, mutta mahdollisimman pian. Liitä hakemuksesi mukaan ajantasainen ansioluettelosi PDF-muodossa oman sukunimesi 
mukaan nimettynä. Työhaastattelut käydään englanniksi. 
 
Lisätietoa tehtävästä antaa 
Atte Lohman 
hankekehitysjohtaja 
lohman@energiequelle.fi / 050 412 0392 
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Ihmiset ovat 
menestyksemme lähde. 

______________ 

Michael Raschemann 
Omistaja 
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