
PlanEnergi søger flere kolleger  
til etablering af bæredygtig energiforsyning 

 
Vil du være med til at gøre en reel forskel i den grønne omstilling af Danmark og udlandet? – Og vil du være med til at realisere fremtidens 
bæredygtige energiforsyning? – Så har PlanEnergi et spændende job til dig.  

 
Vi er et rådgivende ingeniørfirma med knap 50 dedikerede medarbejdere, som arbejder med fremtidens energiløsninger. Det gør vi som 
fast rådgiver for en række af Danmarks mest fremsynede fjernvarmeværker, biogasanlæg, kommuner og industrier. Vi arbejder med 
beslutningsgrundlag, planlægning, udvikling og etablering af anlæg inden for bl.a. varmepumper, sæsonvarmelagre, overskudsvarme, 
bæredygtige brændsler (stor aktivitet indenfor P2X elektrofuels), solenergi, etablering og optimering af fjernvarmesystemer samt 
udnyttelse af mulighederne i levering af systemydelser til elnettet. Vi kombinerer R&D med vores praktiske erfaringer i en række danske 
og EU finansierede udviklingsprojekter, hvor danske energiløsninger formidles, og nye løsninger udvikles.  
 
I øjeblikket har vi særligt travlt med en række anlægsprojekter, hvor vi på fjernvarmeværker rundt i landet både udbyder og etablerer 
varmepumper og udvidelser af fjernvarmenet. PlanEnergi har været bygherrerådgiver ved etableringen af over 100 MW idriftsatte 
varmepumper, hvilket er ca. 25% af den samlede idriftsatte effekt i den danske fjernvarme. Derudover oplever vi en kraftigt øget 
aktivitet ifm. vores samarbejde med udenlandske partnere om at fremme den grønne omstilling også uden for Danmarks grænser. 
 
Jobbet 
Arbejdet i PlanEnergi er kendetegnet ved tæt samarbejde med de øvrige kolleger. Du vil kunne forme dit arbejde i vid udstrækning. 
Jobbeskrivelsen er derfor mere en beskrivelse af rammerne, som vi håber du vil kunne se dig selv i: Du vil skulle arbejde inden for 
udvikling, udbud, etablering og styring af anlægsprojekter med de mange interessenter og vil således få en stor kontaktflade, internt og 
eksternt. Du får indsigt i og ejerskab af projekterne fra idefase og beslutning til nøglefærdigt projekt, hvor du er den gennemgående 
kontaktperson for fx fjernvarmeværket, myndighederne, entreprenører og kolleger. Den interne koordinering og sparring er forankret i 
faglige teams på tværs af PlanEnergis tre kontorer i København, Aarhus og Skørping. Udover projektdeltagelse (gerne som projektleder) vil 
du også kunne deltage i udviklings- og formidlingsprojekter, som er en del af PlanEnergis mission og vision. 
 
Eksempler på arbejds- og ansvarsområder 

• Udarbejdelse af beslutningsgrundlag og aftaler med fjernvarmeværker/industrier 

• Bidrage til udarbejdelse af udbud og kontrakter 

• Lede etableringsprojekter – internt såvel som eksternt – inden for bæredygtig forsyning fx store varmepumper eller fjernvarmenet 
(Projekterne løses i tæt samarbejde med fagspecialister, der bidrager med tekniske input og sparring) 

• Føre tilsyn, byggeledelse og afholde afleveringsforretning 

• Deltagelse i udviklingsprojekter samt i relevante konferencer og workshops med henblik på faglig udvikling og formidling af viden 
 
Du kan sætte kryds ud for flere af nedenstående punkter (ikke nødvendigvis alle) 

• Teknisk baggrund som ingeniør, maskinmester eller tilsvarende inden for byggeteknik og/eller termisk energi 

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

• Har en selvstændig og systematisk arbejdsform og 3+ års erfaring fra relevant stilling 

• Er god til at samarbejde med dine kolleger 

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

• Er en stærk kommunikator i skrift og tale på dansk, gerne engelsk og måske tysk/fransk 

• Du har et godt netværk inden for energiområdet og gerne fra fjernvarmebranchen 

• Har erfaring med projektering/projektledelse/tilsyn af anlægsprojekter inden for fjernvarme-, energi- eller byggebranchen  
 

Vi kan tilbyde 

• Ansættelse i et mindre rådgivende ingeniørfirma, der har til formål at fremme den bæredygtige energiforsyning 

• Deltagelse i spændende og nyskabende projekter, hvor bæredygtig energiforsyning bliver til virkelighed 

• Et fagligt erfarent og energisk hold 

• En organisation med flad ledelsesstruktur og uformel omgangstone 

• Frihed til at planlægge og styre eget arbejde bl.a. i form af fleksible mødetider, mulighed for hjemmearbejdsdage mv. 

• Arbejdssted i Aarhus, København eller Skørping. 
 
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Daniel Trier tlf. 25 17 04 00 (København),  
Linn L. Jensen, tlf. 22 38 53 56 (Aarhus) eller Per Alex Sørensen tlf. 40 58 24 98 (Skørping). 
Ansøgningen sendes hurtigst muligt til planenergi@planenergi.dk dog senest 22. maj 2022. 
Der indkaldes til samtaler løbende. 
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