
STRUKTURERET KOLLEGA TIL AFREGNINGSTEAM 

Kan du håndtere store mængder data og 
formidle kompleks viden?  

Jysk Energi oplever vækst og travlhed. Vores passionerede 

afregningsteam sørger for, at alle kunder – lige fra private til 

erhvervsvirksomheder og kommuner – modtager korrekte og forståelige 

fakturaer. Samtidig hjælper vi vores kunder til at forstå og navigere i et 

komplekst energimarked. Kompetent rådgivning bringer kunderne i mål 

med fremtidssikrede grønne løsninger såsom varmepumper, solceller og 

ladestandere.  

Hvis du er vores nye kollega, bliver du en del af et afregningsteam, hvor 

tæt samarbejde, fleksibilitet og højt kompetenceniveau bringer os i mål. 

Vi kan tilbyde dig en spændende og udviklende arbejdsdag 

Dine primære ansvarsområder bliver at:

• deltage i månedlig afregning af alle kundetyper 

• følge og formidle regler på elmarkedet  

• deltage i udviklingen af vores masterdata- og 

afregningssystemer 

• rådgive kunder om nye klimavenlige løsninger i 

energimarkedet  
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Søg stillingen 

Send os snarest din motiverede 

ansøgning og dit CV via 

stillingsformularen på jyskenergi.dk 

Vi afholder samtaler løbende. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du 

velkommen til at kontakte teamleder 

Jens Ørhøj på tlf. 96 11 10 52

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Om Jysk Energi  

Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med hovedsæde i Holstebro og med 

stærke rødder i den vestjyske region. Vores forretningsområder er elforsyning, elsalg til 

privat og erhverv, fibernet og tekniske højspændingsydelser. 

Vi arbejder målrettet for en grøn omstilling af det danske samfund og bæredygtige 

løsninger inden for vedvarende energi, og derfor arbejder vi seriøst i partnerskaber 

med vore kunder for at understøtte FN’s Verdensmål. 

Med selskabets egenkapital på ca. 1,6 mia. kr. har vi den økonomiske styrke til at gøre 

en forskel. 

Lidt om dig

Du er energisk, struktureret og har erfaring med at forstå og formidle 

komplekse forhold.   

Du har en analytisk tilgang til at arbejde med store mængder af data.  

Du er stolt af dit arbejde og trives i et miljø, der veksler mellem travle 

perioder med højt arbejdspres og stille perioder med forbedring af 

processer og kundeoplevelser.  

Du deltager aktivt i faglige diskussioner og formulerer dig, så kunder 

og kolleger oplever dig som et positivt og kompetent menneske - både 

mundtligt og skriftligt.  

Har du erfaring fra energibranchen, er det et plus. 

Lidt om os

Jysk Energi koncernen tilbyder gode arbejdsvilkår til alle medarbejdere. 

Du får blandt andet fordelagtige sundheds-og pensionsforhold, en 

kollektiv bonusordning, tilbud om fritidsaktiviteter og mulighed for at 

deltage i spændende sociale arrangementer. 

Du kan forvente et positivt og udviklende arbejdsmiljø med højt 

aktivitets- og kompetenceniveau og et godt samarbejde på tværs af 

koncernens afdelinger.


