
UDADVENDT NETPLANLÆGGER

Vil du være med til at forme den grønne omstilling 

gennem optimering og udvikling af vores 

elforsyningsnet? Og trives du i en kundevendt rolle 

med tekniske snitflader?

En spændende arbejdsdag

Elnettet bliver på forbrugssiden i stigende grad udfordret af elbiler, 

varmepumper og energikrævende virksomheder. På produktionssiden 

vinder vedvarende energiformer (VE) indpas. Desuden indpasser vi også 

lagring af energi og intelligent styring af elnettet. Du skal derfor bidrage 

til, at vi rationelt og kosteffektivt fremtidssikrer udbygningen af vores 

elnet og bevarer den høje forsyningssikkerhed for vores andelshavere.

Du bliver en del af et kompetent og uhøjtidelig team, som drifter elnettet 

og udarbejder langsigtede elnetudviklings- og investeringsplaner. 

Teamet modner projekter og har kundekontakt ved tilslutning af større 

solcelleanlæg, vindmøller og varmepumper.

Dit primære ansvar og opgaver

Du håndterer henvendelser fra VE kunder og andre større erhvervskunder, 

hvor du screener projekter, udarbejder budgetoverslag og indgår net- 
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Søg stillingen 

Send os snarest din motiverede 

ansøgning og dit CV via 

stillingsformularen på jyskenergi.dk.

Vi afholder samtaler løbende. 

Vil du vide mere om stillingen, er du 

meget velkommen til at kontakte Per 

Strøm Kristensen, forretningschef for 

Net/Teknik, på telefon 2163 3558.

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. Det er et mål for 

koncernen at understøtte den grønne omstilling med løsninger inden for vedvarende 

energi, og i den forbindelse arbejder vi seriøst med FN’s Verdensmål. Med selskabets 

egenkapital på ca. 1,7 mia. kr. har vi den økonomiske styrke til at gøre en forskel.

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår - blandt andet fordelagtige sundheds- og 

pensionsforhold, en kollektiv bonusordning, tilbud om fritidsaktiviteter og mulighed 

for at deltage i spændende sociale arrangementer bl.a. arrangeret af en aktiv 

personaleforening. Du kan forvente et positivt og udviklende arbejdsmiljø med højt 

aktivitets- og kompetenceniveau.

tilslutningsaftaler – herunder administration af tekniske bilag. Du 

bidrager også til optimering af processer på tværs i organisationen samt 

koordinerer VE henvendelser og ajourfører VE ventelister. Du er desuden 

involveret i drift og vedligehold samt udbygning af vores 60/10 kV 

stationer – derfor bliver du på sigt en del af driftvagten.

Om dig

Du har en el-teknisk uddannelse såsom el-installatør, 

stærkstrømsingeniør eller maskinmester. Du har en teknisk indsigt og 

kommerciel forståelse kombineret med erfaring fra projektmodning eller 

direkte projektledelse i branchen. Du kommunikerer og samarbejder bredt 

- både internt og eksternt. Du er struktureret, vedholdende og sætter 

din faglige viden i spil overfor kolleger, kunder og samarbejdspartnere. 

Sluttelig er du god til at prioritere opgaver i en travl hverdag. 


