
 

Exjobb/Praktik 2023 – Projektutveckling 
Hur ser framtidens energisystem ut? RWE Renewables har satt höga mål för en 
hållbar energiproduktion, vi ska bli klimatneutrala till 2040 och ha en 
nettopositiv påverkan på biologisk mångfald till 2030. Det är en stor uppgift 
och vi vill ha din hjälp! RWE är en global energiproducent och tillsammans har 
vi möjlighet att driva omställningen av världens energisystem för en bättre 
framtid.  
Till våren 2023 söker vi dig som vill skriva ett examensarbete eller göra en 
praktikkurs som gör skillnad på riktigt! Det här är en möjlighet att fortsätta det 
arbete vi har påbörjat och implementera de lösningar vi har identifierat för en 
energiproduktion som tar hänsyn till och förstärker lokal biologisk mångfald på 
våra projekt i Sverige. Självklart kommer du att få hjälp av kunniga och drivna 
kollegor i Sverige och internationellt.  
Vi hoppas att du vill sitta på vårt kontor i Malmö de flesta dagarna i veckan, 
med möjlighet till att besöka våra projektområden i hela Sverige. Om du är 
intresserad av att delta i projektet hos oss i vår är du välkommen att skicka in 
din ansökan.  

 
Projektet omfattar bland annat att:  

• Planera för praktisk implementering av åtgärder för biologisk mångfald 
• Identifiera utmaningar och lösningar längs vägen 
• Beräkna kostnader och värdeskapande 
• Genomgång av vår projektportfölj 

 

Kvalifikationer 

För att vara aktuell för detta uppdrag tror vi att du är kunnig inom miljö och 
teknik, samt viss kunskap om ekonomi. Om du har erfarenhet av att jobba 
med projekt och har ett personligt intresse för biologisk mångfald är det 
meriterande! Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.  
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper. För oss är det viktigt att du är 
engagerad, har lätt att lära dig nya saker och att du kan arbeta självständigt. 
Vidare behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och kunna arbeta bra såväl i 
team som på egen hand. 
 

Period 

Från januari 2023.  
 

Kontakt 

Om det låter som ett spännande exjobb är du välkommen att kontakta Moa 
Rosén via mail: moa.rosen@rwe.com  Skriv en kort presentation och planera in 
ett möte för att närmare diskutera förväntningar, struktur och motivation.  
 

Välkommen med din ansökan! 
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