PlanEnergi søger en erfaren planlægger/landskabsarkitekt til fysisk planlægning for vedvarende energiprojekter i det åbne land
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 arkitekt-/ingeniørfirma med +35 dedikerede medarbejdere, som arbejder med fremtidens energiløsninger. Det gør vi som fast rådgiver for en række af Danmarks mest fremsynede kommuner, private developere, fjernvarmeværker. Desuden er vi involveret i en række danske og EU finansierede udviklingsprojekter, hvor danske energiløsninger formidles, og nye energiløsninger udvikles.
Vi arbejder aktivt med planlægning, udvikling og etablering af bl.a. store vindmølleparker, solcelleparker, innovative biogasanlæg, elopgradering af biogas, sæsonvarmelagre, varmepumpeanlæg, overskudsvarme, store solvarmeanlæg, biomasseanlæg og optimering af fjernvarmenet.
Om jobbet:
Du vil blive en del af PlanEnergis team for fysisk planlægning, en enhed der varetager alle typer af opgaver i forbindelse
med placering og planlægning af anlæg i det åbne land. Lige nu har vi bl.a. travlt med en masse nye projekter for blandt
andet store landbaserede vindmølleparker, moderne biogasanlæg og store solcelleparker.
På baggrund af teamets nuværende sammensætning kunne dine primære arbejdsopgaver være:
•
•
•
•

Projektledelse på planopgaver
Udarbejdelse af lokalplaner og deltagelse i arbejdet med kommunal temaplanlægning
Redaktion og udarbejdelse af miljørapporter for biogasanlæg, vindmølleparker
Fotooptagelse og visualisering

Vi forestiller os, at du:
• har en uddannelse som arkitekt, urban designer, landinspektør, byplanlægger, landskabsarkitekt eller anden relevant
uddannelse
• har solid erfaring med at udarbejde lokalplaner og miljøkonsekvensrapporter (VVM)
• kan formidle klart og tydeligt i både skrift, tale og illustrationer
• arbejder sikkert og effektivt i Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign
• behersker workflows i GIS og CAD-software
Vi kan tilbyde
• Deltagelse i spændende og nyskabende projekter med vedvarende energi
• Deltagelse i et fagligt erfarent team i et mindre rådgivende arkitekt- og 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: Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C
Har du yderligere spørgsmål til jobbet, kan afdelingsleder Mio Schrøder kontaktes på tlf. 2282 4376,
og projektleder Mette Tranholm Frøst på tlf. 2246 6593
Ansøgningen sendes hurtigst muligt til planenergi@planenergi.dk dog senest mandag den 16. september 2019. Der kan
blive indkaldt til samtaler løbende.

www.planenergi.dk

