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I konstant udvikling
Vil du være med til at sikre en effektiv drift og produktivitets-

udvikling, der understøtter den grønne omstilling? Motiveres du 

af nye tendenser og fremtidsperspektiver indenfor stærkstrøm 

i forsyningsbranchen? Og synes du, at det er spændende at 

favne elementer som gamechangere, hastighed og kompleksi-

tet på elnettet?

Så er du måske vores nye projektleder til ladeinfrastruktur.

Hvad er jobbet?

Jysk Energi er en del af Energisektoren, som er under stor 

forandring. Hastig teknologiudvikling, elektrificering, 

digitalisering og et stort politisk fokus på klimavenlige 

energiløsninger har sat skub i en massiv omstilling, som for 

alvor er begyndt at slå igennem i vores forsyningsområde. 

Denne transformation kræver, at vi kontinuerligt udvikler og 

fremtidssikrer udbygningen af elnettet med tilslutning af 

eksempelvis ladestandere, solceller og varmepumper.

Vi søger derfor en projektleder, der leverer teknisk rådgivning til 

erhvervskunder, forsyningsselskaber og samarbejdspartnere.  

Du har oprigtig interesse i udviklingen indenfor elbilmarkedet, 

da du skal:

• Udvikle, rådgive, designe og projektere ladeinfrastruktur

• Projektlede montører og føre tilsyn med egne projekter

• Deltage i tilbudsarbejde, udbud og indkøb

Teknik

Hvad skal du ellers vide?

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 kon-

cernen 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.

 

Så send os snarest din motiverede 

ansøgning og dit CV via stillingsfor-

mularen på jyskenergi.dk 

Vi afholder samtaler løbende og 

glæder os til at høre fra dig!

SØG STILLINGEN

SØGER

Har du spørgsmål til 
stillingen, er du velkom-
men til at kontakte forret-
ningschef for Net/Teknik 
Per Strøm Kristensen på 
tlf. 2163 3558

Du er struktureret, troværdig og en god kommunikator – både 

mundtligt og skriftligt. Det er en fordel, hvis du har ledererfaringer 

eller ser dig selv med potentiale til at blive teamleder.

Faglige kvalifikationer:

• Du er uddannet indenfor området – gerne elinstallatør

• Du har en projektlederuddannelse eller flerårig praktisk       

erfaring fra lignende projekter

• Du har en kommerciel forståelse og måske arbejdet med 

ladeinfrastruktur i en tidligere stilling

• Du forstår og har erfaring med at anvende IT i dine            

opgaveløsninger

• Du har kørekort til minimum kategori B (almindelig bil)

Personlige kvalifikationer:

• Du nyder at være kombinationen af projektleder eller       

teamleder indenfor dit felt

• Du kan arbejde selvstændigt og har det fornødne drive til at 

få tingene gennemført

• Fra tidligere jobs har du gode erfaringer med at skabe stabile 

leverancer med høj kvalitet

• Du har erfaring med at samarbejde med mange                     

- også eksterne - parter om opgaveløsninger

Lyder det som noget for dig?

PROJEKTLEDER

Stor el-teknisk indsigt?
Nysgerrig på fremtidens muligheder?

Branchen er i en rivende udvikling, 
så vi har hele tiden nye udfordringer 
og lærer konstant nye færdigheder. 

Bo Koch -Senior driftstekniker

Til fremtidens lade infrastruktur

https://jyskenergi.dk/om-os/ledige-stillinger/
https://jyskenergi.dk/om-os/ledige-stillinger/
https://jyskenergi.dk/om-os/ledige-stillinger/

