2050 söker analytiker i klimat- och styrmedelsfrågor
Vill du hjälpa företag och organisationer att påskynda sin klimatomställning? 2050 söker
nu en driven och självgående konsult och analytiker i klimat- och styrmedelsfrågor.
2050 arbetar med att hjälpa våra kunder öka sin lönsamhet genom att skynda på sin
klimatomställning. Vi bidrar med affärsutveckling, analys och kommunikationstjänster för att öka
våra uppdragsgivares lönsamhet genom en ökad hållbarhet. Arbetet sker i gränslandet mellan politik,
forskning och näringsliv.
Arbetsbeskrivning
Ditt arbete som analytiker och konsult blir att arbeta i och leda projekt kopplade till företags
klimatarbete. Du är driven och självgående, har lätt för att samarbeta, och kan ta projekt från idé till
färdig leverans.
Arbetsuppgifter:
•

•

•

Producera rapporter (projektledning)
2050 producerar, både för kunder och egna, rapporter i gränslandet klimat och näringsliv. Att
arbeta med detta kan innebära att genomföra statistisk-, samhällsekonomisk; företagsekonomisk och/eller klimatpolitisk analys samt projektleda hela uppdraget. Det krävs
god förståelse för klimatpolitiska styrmedel och de politiska processerna.
Samhällsekonomisk analys
Projekt som inkluderar samhällsekonomisk analys kräver en förståelse för miljöekonomins
grunder; varför behöver vi värdera miljöeffekter i monetära termer och vilka metoder finns
för att göra detta?
Klimatpolitisk analys
Vissa uppdrag/uppgifter kräver en förståelse för hur kundens verksamhet påverkas av den
nuvarande klimatpolitiken, och hur politiken kan förbättras för att ge incitament till bättre
och smartare klimatåtgärder. Detta kräver förståelse för svensk klimatpolitik i stort och
klimatpolitiska verktyg.

Kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Akademisk examen där såväl miljö-, nationalekonomi och samhällsvetenskap ingår
Relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av projektledning
Goda kunskaper i Word, Powerpoint och Excel
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Vi ser det som meriterande om du även har konsulterfarenhet samt kunskap kring miljöekonomi
samt svensk och internationell klimatpolitik.
Denna position kan ha sin hemvist på vårt Stockholmskontor.
Skicka personligt brev och CV till Ulrika Erkenborn Rugumayo, CFO på 2050.
ulrika.erkenborn.rugumayo@2050.se
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