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Inlån av upphandlare till Energimyndigheten 

Vill du arbeta i en verksamhet som hanterar frågor av långsiktig betydelse för människor, 

miljö och samhälle? Energimyndigheten söker nu för inlån en upphandlare med start 

snarast möjligt utifrån överenskommelse och cirka 6 månader från tillträde.  

 

Vi söker dig som vill bidra till att myndigheten får tillgång till rätt konsulter, utrustning, 

varor och övriga tjänster för att möjliggöra myndighetens uppdrag för ett hållbart 

energisystem. Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter och stimulerande samarbeten med 

engagerade och kompetenta kollegor. Energimyndigheten har sedan många år erbjudit 

stora möjligheter till distansarbete och för detta inlån är vi lyhörda för att skapa goda 

förutsättningar för arbetets genomförande. Vi önskar i första hand låna in en upphandlare 

på heltid men är flexibla för eventuell deltid.  

 

Vi hoppas att du som har erfarenhet av att arbeta med upphandling och har ett 

samhällsengagemang tar chansen att pröva på att jobba hos oss. Du kommer att få en bra 

bild av Energimyndighetens verksamhet då enheten har ett centralt ansvar för anskaffning, 

utveckling och förvaltning av avtal. 

 

Myndighetens verksamhet 

Energimyndighetens vision är ”Hållbar energi för alla”. På uppdrag av regering och riksdag 

leder vi samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vi genomför uppdrag och 

projekt internationellt, nationellt och regionalt och vi utgår ifrån energipolitikens tre 

grundpelare; försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. 

Energimyndigheten är i en expansiv fas, med många nya spännande och omfattande 

uppdrag. 

 

Enheten för ekonomi och strategiskt inköp 

Du kommer att vara inlånad till enheten Ekonomi och strategiskt inköp, som är en av fem 

enheter på avdelningen för Verksamhetsutveckling och stöd. Enheten består av 18 

personer, varav fem andra upphandlare, en e-handelsansvarig, en jurist, en inköps-

administratör, en avtalscontroller och åtta ekonomer. Inom enheten råder en positiv och 

trivsam stämning. Ibland måste vi fundera och problemlösa tillsammans, och här finns 

hjälpsamma kollegor som stöttar när svårigheter uppstår. 

 

Enheten ansvarar bland annat för att myndighetens upphandlingar och inköp sker enligt 

gällande lagstiftning samt upprättar avtal och tillhandahåller rutiner och mallar för att 

effektivisera myndighetens inköp. Vi arbetar tvärfunktionellt med målsättningen att 
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leverera ändamålsenliga varor och tjänster och därigenom ge medarbetarna förutsättningar 

att lösa myndighetens gemensamma uppdrag.  

 

Arbetsuppgifter 

Energimyndigheten upphandlar främst kvalificerade konsulttjänster och andra tjänster men 

även IT-utrustning samt förbrukningsvaror till myndighetens interna drift. Vi ser gärna att 

du arbetar med upphandlingar inom vår verksamhet för analys, statistik, 

informationssäkerhet och IT, men har du andra erfarenheter kan vi anpassa uppdragen. Du 

kommer i upphandlingarna att agera projektledare och samarbeta med kravställare tillika 

verksamhetsrepresentanter. 

 

Vi söker dig som kan självständigt planera, leda och genomföra alla typer av upphandlingar 

enligt LOU samt genomföra avrop från ramavtal. Som upphandlare kommer du även att 

formulera, kvalitetssäkra och följa upp avtal, ge råd och stöd till verksamheten. Vi vill att du 

tillsammans med dina kollegor håller dig uppdaterad och bevakar ny lagstiftning samt gärna 

ger förslag till utveckling av myndighetens rutiner och processer för upphandling och 

inköp.  

 

Krav 

Vi söker dig som har: 

• Högskoleutbildning inom relevanta områden (t.ex. ekonomi och juridik), 

alternativt annan eftergymnasial utbildning, såsom yrkeshögskola, inom inköp eller 

offentlig upphandling eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet vi bedömer 

som likvärdig 

• goda kunskaper inom LOU och förmåga att kunna tolka och ge visst 

upphandlingsjuridiskt stöd  

• goda kunskaper inom MS Office, särskilt Excel och Word 

• goda kunskaper i svenska i tal och skrift 

• erfarenhet av arbete i något elektroniskt upphandlingsverktyg. 

 

Det är meriterande om du har erfarenhet av: 

• upphandlingssystemet Tendsign och erfarenhet av Proceedo 

• IT-upphandlingar 

• säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) 

• upphandlingar och avtal på engelska. 

 

Personliga egenskaper 

För att fungera bra i rollen som upphandlare hos oss behöver du: 

• ha förmåga att planera, strukturera och leda upphandlingsuppdrag 

• ha förmåga att arbeta både enskilt och i grupp 

• vara serviceinriktad, prestigelös och kommunikativ 
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• behärska svenska och engelska väl i tal och skrift. 

 

Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt 

myndighetens värdegrund, såväl som den statliga värdegrunden. Då tjänsten innebär 

mycket samordning ser vi gärna att du trivs med och har erfarenhet av mötesfacilitering 

eller motsvarande. 

 

Övrigt 

Energimyndigheten har moderna och fina lokaler centralt i Eskilstuna, med goda 

pendlingsmöjligheter från flera orter i Mälardalsregionen inklusive Storstockholm. 

Energimyndighetens kontor har gjort resan från gammal industrilokal till en modern och 

attraktiv arbetsplats, som 2019 vann priset Årets kontor. För Energimyndigheten är 

hållbarhetsperspektivet viktigt även när det gäller våra arbetssätt och lokaler. På kontoret 

arbetar vi aktivitetsbaserat. Vi erbjuder flexibla arbetstider och har mycket goda möjligheter 

till distansarbete. 

 

Tjänsten är ett inlån om cirka 6 månader från tillträde, företrädelsevis heltid. Start snarast 

möjligt enligt överenskommelse. Läs mer om vad det innebär att vara utlånad här.  

 

 

Hur du ansöker om möjligheten att bli utlånad 

Om du är intresserad så kontakta i första hand din närmsta chef för att diskutera 

möjligheten till att vara utlånad. Du kan även ställa frågor kring in- och utlån till din 

myndighets kontaktperson för Rörlighet i staten. Frågor om tjänsten kan ställas till 

enhetschef Jenny Lindholm jenny.lindholm@energimyndigheten.se 

 

Intresseanmälan skickas senast 2023-01-20 till HR-partner 

par.jenestam@energimyndigheten.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

Energimyndigheten deltar i samarbetet Rörlighet i staten, som med gränslös utveckling vill göra staten till 

Sveriges bästa arbetsplats. Läs mer om samarbetet här. 

https://rorlighetistaten.se/utlaan-till-annan-myndighet
https://rorlighetistaten.se/deltagande-myndigheter/
mailto:par.jenestam@energimyndigheten.se
https://rorlighetistaten.se/

