
 

PlanEnergi søger energiplanlægger til vedvarende 
energiprojekter inden for biogas og fjernvarme 

 
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 35 dedikerede medarbejdere, som arbejder med fremtidens energiløsninger. Det gør vi som fast 
rådgiver for en række af Danmarks mest fremsynede fjernvarmeværker, kommuner og developere og i en række danske og EU-
finansierede udviklingsprojekter. Vi har bl.a. været de første med solvarme til fjernvarme og er nu de første med varmepumpeløsninger. 
Inden for store termiske varmelagre til fjernvarme er vi et af de førende firmaer i verden. 
 
Vi arbejder med strategisk energiplanlægning, planlægning for vindmøller, solceller og biogasanlæg, og vi arbejder med udvikling og 
etablering af bl.a. sæsonvarmelagre, varmepumpeanlæg, store solvarmeanlæg, biomasseanlæg og optimering af fjernvarmenet.  
 
 
Vi søger medarbejdere inden for følgende områder 

• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vedvarende energianlæg 

• Opgaver i tilknytning til etablering af energianlæg efter Planloven, Lov om Miljøbeskyttelse og Lov om Varmeforsyning 

• Support til vores biogasteam 
 
Om dig 

• Du har en selvstændig og systematisk arbejdsform 

• 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 inden for energiområdet  
 
Du har erfaring inden for vedvarende energi og nogle af nedenstående arbejdsområder 

• Erfaring med energiplanlægning – herunder gerne biogas og fjernvarme 

• Kendskab til beregningsprogrammerne EnergyPLAN, energyPRO, TRNSYS eller Termis 

• Kendskab til projektering af fjernvarmeanlæg 

• Erfaring med udarbejdelse af lokalplaner og miljøkonsekvensrapporter (VVM)   
 
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, så kontakt Per Alex Sørensen på pas@planenergi.dk. 
Ansøgningen sendes til planenergi@planenergi.dk senest søndag d. 13. oktober 2019. Samtaler afholdes løbende. 
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