
 

PlanEnergi søger en erfaren projektleder til 
vedvarende energiprojekter primært inden for biogas 

 
Har du lyst til at være med til at omstille Danmark til vedvarende energi med nyskabende vedvarende energiprojekter så har PlanEnergi 
et spændende job til dig. 
 
Vi er et rådgivende ingeniørfirma med 30 dedikerede medarbejdere, som arbejder med fremtidens energiløsninger. Det gør vi som fast 
rådgiver for en række af Danmarks mest fremsynede kommuner, fjernvarmeværker og developere og i en række danske og EU finansie-
rede udviklingsprojekter, hvor danske energiløsninger formidles, og nye energiløsninger udvikles. 
 
Vi arbejder aktivt med planlægning, udvikling og etablering af bl.a. innovative biogasanlæg, elopgradering af biogas, sæsonvarmelagre, 
varmepumpeanlæg, overskudsvarme, store solvarmeanlæg, biomasseanlæg og optimering af fjernvarmenet.  
 
Har du erfaring med udvikling og projektledelse af vedvarende energiprojekter indenfor biogas- og muligvis fjernvarmebranchen, og vil du 
være med til at udvikle, etablere og styre projekterne fra første idé til nøglefærdigt anlæg? Arbejder du omhyggeligt, til tiden og er god til 
at kommunikere med kunder og kolleger? 
 
Kan du se dig selv som en del af ovenstående, fordi du har en erfaring, som gør at du kan bidrage fagligt, så er det dig vi søger. 
 
Opgaverne 

• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til biogasanlæg  

• Kontakt og dialog med kunder, leverandører og myndigheder  

• Projektledelse ved planlægning og etablering af biogasanlæg 

• Deltage i udviklingsprojekter 

• Koordinering af myndighedsbehandling for anlægsetablering 

• Deltage i udarbejdelse af udbud og ved kontrahering på vegne af bygherre 

• Tilsyn og byggeledelse 

• Deltagelse i relevante konferencer og workshops med henblik på formidling af viden 

• Ansvar for timebudget og økonomi i egne projekter 
 
Om dig 

• Du har en selvstændig og systematisk arbejdsform og 5-10 års erfaring, meget gerne inden for biogasbranchen 

• Kan levere resultater af høj faglig kvalitet til den aftalte tid 

• Du trives med og evner at styre flere sideløbende projekter i en travl hverdag 

• Du er en stærk kommunikator i skrift og tale på dansk, engelsk og gerne også tysk 

• Du har et godt netværk indenfor energiområdet og gerne fra biogas- og/eller fjernvarmebranchen 

• Du har måske kendskab til beregningsprogrammet energyPRO 

• Har du kendskab til udarbejdelse af udbudsmateriale og ABT93 vil det være en fordel 

• Du har erfaring indenfor vedvarende energi og nogle af ovenstående arbejdsområder 

• Du har en baggrund som maskiningeniør, maskinmester eller lignende relevant uddannelse, gerne med erfaring fra projektudvik-
ling og/eller arbejde med gennemførelse af større byggerier. 

 
Vi kan tilbyde 

• Deltagelse i spændende og nyskabende projekter med vedvarende energi  

• Deltagelse i et fagligt erfarent team i et mindre rådgivende ingeniørfirma med flad ledelsesstruktur 

• Frihed til at planlægge og styre eget arbejde og store faglige udfordringer 

• En god grundløn, pensionsordning samt mulighed for overskudsdeling 
 
Arbejdssted: Skørping, Aarhus eller København. 
 
Har du yderligere spørgsmål til jobbet, kan Karl Jørgen Nielsen tlf. 30 604 603 eller Per Alex Sørensen på tlf. 4058 2498 kontaktes. 
Ansøgningen sendes hurtigst muligt til planenergi@planenergi.dk dog senest onsdag den 28. februar 2018.  
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