PROJEKT INGENIØR TIL GREENLAB SKIVE
Vi søger dig som:
• Er drevet af den grønne omstilling og ønsker at være med til at skabe en større impact i verden
• Er dygtig indenfor dit felt med en høj grad af teknisk forståelse, og du har erfaring som projektleder
fra større anlægsprojekter
• Har et ’can-do’ mindset og proaktivt får tingene til at ske
• Er nysgerrig, autentisk og altid på udkig efter løsninger og forbedringer
• Har en struktureret tilgang til projekter og høj grad af overblik
• Er motiveret for at bidrage til konceptudvikling og designfasen i projekterne

GreenLab skaber et nyt globalt paradigme for fremtidens energi
Vi kombinerer alle former for bæredygtig energi i et unikt distributionssystem, vi kalder SymbiosisNet © det første af sin art i verden. Efter fem års forberedelse blev GreenLab selskabet lanceret i januar 2019 med
kapitalinvesteringer til installation og drift af en ny intelligent energiinfrastruktur. SymbiosisNet kan levere,
udveksle og optimere elektrisk, termisk og kemisk energi mellem forskellige grønne industrier i en
energipark på 60 ha.
Konsortiet af offentlige, private og forskningsenheder er fuldt ud engageret og er i færd med at levere en
kommerciel "power to products" -platform baseret på grøn energi, elektrobrændstoffer og
overskudsenergiudveksling. Fire Virksomheder er i drift, og 80 MW af GreenLab’s vedvarende energikilder
vil kunne leveres i 2021. I dag er GreenLab Skive allerede etableret som det europæiske R&D-center for
digital energi, og vi er first mover på kombinationen af grøn energi, opbevaring og optimering på stor skala.
Derudover vil det kommende GreenLab Center huse kontorer og faciliteter til uddannelse, forskning,
kommerciel udvikling, inkubation, spin-offs og internationale konferencer.
GreenLab er et partnerskab mellem Skive kommune, en regional energipartner og en fond. Denne stærke
opbakning af ressourcer og ekspertise giver knowhow og finansiering til at bygge den krævede infrastruktur
til varme, elektricitet og gas distribution og opbevaring, herunder vind-, sol- og biogaskraft. GreenLab
forvalter et konsortium af partnere i Danmark og i udlandet, der tilsammen investerer over 1,6 milliarder
DKK. Du bliver en del af et team med 10 kompetente og engagerede kollegaer
Læs mere på www.greenlab.dk

Din rolle
Du får som projektleder ansvar for udvikling af spændende bæredygtige projekter, som vi løbende
etablerer i vores grønne industripark. Du er den som har overblik, struktur og styr på detaljer og processer,
og du er den der følger op på de tekniske dele af projekterne i industriparken. Du vil arbejde tæt sammen
med CTO, Anders Bøje Larsen og det øvrige team.

Opgaver
•
•
•
•
•

Projektledelse hvor du er tovholder på at drive projekter fra den konceptuelle design fase til
projektet er klar til overlevering til selve driftsfasen
Udvikling og etablering af tekniske anlæg, herunder planlægning, koordinering og opfølgning på
møder inkl. referater
Samarbejde med eksterne rådgivere og opfølgning på leverancer
Ansvarlig for teknisk input til projektansøgninger
Deltagelse i afvikling af forskningsprojekter

Din person
Du er først og fremmest en person som arbejder struktureret, og du har evnen til at bevare det store
overblik med fokus på detaljen. Du kan lide at arbejde selvstændigt og finder nemt løsninger på tekniske
udfordringer, og du kan se dig selv trives med at arbejde i Skive.
Kvalifikationer
Du har en teknisk baggrund f.eks. ingeniør eller lignende, og du har erfaring med projektering og udvikling
af større anlægsprojekter. Du er stærk på Excel, MS Project og AutoCAD og du kommunikerer ubesværet på
dansk og engelsk.

Ansættelse
Løn: Efter kvalifikationer
Forventet arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Kåstrupvej 22, 7860 Spøttrup
Ansøgningsfrist: Vi holder samtaler løbende og ansætter når den rette kandidat er fundet
Start: 1. maj (eller hurtigst muligt)
Ansøg: https://www.linkedin.com/jobs/view/1775983222/
Kontakt: Ekstern konsulent Kirsten Nielsen: kirsten@relationshub.dk Mobil: 6131 2403

