SØGER

Det er et job med
en utrolig høj grad af
medbestemmelse og
autonomi. Der er virkelig en
god mulighed for at sætte
sit eget aftryk på hverdagen
- og på Jysk Energi.

Vi har indtil videre investeret
ca. en halv milliard i grønne
startups, solcelleprojekter og
vindmøller. Målsætningen er at
investere yderligere en milliard
kr. i bæredygtige projekter i den
kommende tid.

Peter Mørkenborg - HR-chef

Morten Porse - Forretningschef

VE PROJEKTLEDER
med fokus på elektriske installationer

Har du lyst til at blive en del af vores
grønne investeringsbølge?
Nu har du muligheden for at blive Jysk Energis nye
VE projektleder til etablering af solcelleparker.
Jysk Energis forretningskoncept for VE anlæg
tager udgangspunkt i at udvikle projekter,
som skaber et attraktivt økonomisk afkast og
medejerskab for lokale borgere. Vi ønsker at eje
solcelleparker sammen med lokalbefolkningen.
Det giver mening for os, at de borgere, der skal leve
med anlægget i sit lokalområde, får mulighed for
at få en økonomisk gevinst af anlægget. At Jysk
Energi er ejet af et andelsselskab betyder, at vi
altid har fællesskabet og social ansvarlighed for
øje.

Højt til loftet og plads til ambitioner
Dit primære bidrag er ansvar for ”civil work” og elektriske
installationer - i alt fra design, valg af materialer til eksekvering på
byggepladsen. Dine primære arbejdsopgaver er derfor at:
•
•
•
•

•
•

Implementere erfaringer fra tidligere projekter i fremtidige
solcelleprojekter
Designe kommende solcelleparker med fokus på elektrisk
installation
Stille krav over for leverandører ift. materialer
Planlægge byggefasen i samarbejde med det øvrige team om
eksekvering med ansvar for gravearbejde, kabellægning og
elektrisk installation
Sikre sikker overgang til drift og vedligeholdelse af projekter
evaluere og optimere drift og vedligehold

Hvordan er hverdagen?
Du refererer til forretningschefen for Jysk Energi
Invest, og vi forventer, at du altid byder ind med
din ærlige mening, samt at din ærlige mening er
fagligt funderet. Hierarki betyder ikke noget, og
man kan snakke med alle. Når vi kommunikerer,
gør vi en dyd ud af at have en åben og ærlig
dialog, hvor det er okay at have begået en fejl, og
hvor vi tør udfordre hinanden. Desuden forventer
vi, at du er struktureret og handlingsorienteret, så
du på egen hånd driver omfattende projekter uden
at tabe tråden.

Din uddannelse og baggrund kunne være elinstallatør,
maskinmester eller bygningskonstruktør med elteknisk baggrund –
og alle gerne med et par års praktisk erfaring. Eller du kommer fra
en lignende stilling.
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.

Hvad skal du ellers vide?

Lyder det som noget for dig?

Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med hovedsæde
i Holstebro. Vores forretningsområder er indenfor 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 sammenhæng udvikler og investerer Jysk Energi Invest A/S i projekter
blandt andet indenfor biogas, solceller og vindmøller.

Skivevej 120, Holstebro

+45 96 10 66 77

Har du spørgsmål til
stillingen, er du
velkommen til at kontakte
forretningschef Morten
Porse på tlf. 26 14 96 38

kundeservice@jyskenergi.dk

jyskenergi.dk

Så send os snarest din motiverede
ansøgning og dit CV via stillingsformularen på jyskenergi.dk
Vi afholder samtaler løbende og
glæder os til at høre fra dig!

SØG STILLINGEN

