Dansk Fjernvarme søger en konsulent, der brænder for interessevaretagelse og grøn omstilling
Varmesektoren står overfor en markant omstilling de kommende år. Senest i 2030 forventer vi, at al
opvarmning i Danmark er baseret på vedvarende energikilder. Fjernvarmen får en nøglerolle i denne
omstilling, og lige nu er der ekstra meget fart på – både i forhold til at gøre fjernvarmen 100 pct. grøn, og
også i form af en masse nye fjernvarmeprojekter. Derfor søger vi nu en ny kollega til vores nyoprettede
Task Force, der skal hjælpe de nye fjernvarmeprojekter på vej.
Brænder du for grøn omstilling, og trives du med at arbejde i krydsfeltet mellem energiplanlægning,
formidling og interessevaretagelse? Hovedopgaven bliver, at understøtte den grønne omstilling i
kommunerne via samarbejder mellem fjernvarmeselskaber og kommuner.
Du kan glæde dig til et udadvendt og selvstændigt job, hvor du får en bred kontaktflade både internt i
organisationen, og eksternt blandt vores medlemmer, myndigheder og øvrige interessenter.

Ingeniør, energiplanlægger eller lignede, med flair for relationer
Der er flere indgange til jobbet, men du har en relevant videregående uddannelse, kombineret med
erfaring fra en eksempelvis en rådgiver, brancheorganisation eller myndighed.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
-

Understøtte planlægningen af nye fjernvarmeområder i samarbejde med kommuner og
fjernvarmeselskaber
Samarbejde med myndigheder og andre brancheforeninger omkring en smidig
myndighedsbehandling af fjernvarmeprojekter
Samarbejde internt i organisationen – du får en bred snitflade og trækker på den store viden hos
kollegaerne.
Formidling af rammebetingelser, nye forretningsmodeller, best practice osv. på temadage,
webinarer og lign.
Medlemshenvendelser og vejledning i rammebetingelser i forbindelse med udrulning af
fjernvarme.

Du vil i stillingen referere til chefen for Task Force, der er en del af afdelingen Public Affairs og Regulering,
og du vil i dagligdagen have et tæt samarbejde på tværs af organisationen samt med organisationens
medlemmer. Du vil blive en del af et uformelt arbejdsmiljø i en organisation med høje ambitioner, hvor
man lægger vægt på kvalitet og personligt drive, og hvor der samtidig altid er plads til humor.

Din personlige profil:
Som person er du:
-

God til at skabe relationer, troværdig, imødekommende og serviceminded
Fagligt stærk og altid nysgerrig på at udvide din viden
En dygtig formidler, der er velargumenterende og saglig – både skriftligt og mundtligt – til
interessenter af forskellige baggrunde
Målrettet - god til at prioritere opgaver og til at holde hovedet koldt i en travl hverdag
Kommercielt tænkende – med en forståelse for kollektive løsninger
En holdspiller, som er humoristisk og interesseret i at bidrage til den fælles trivsel.

Afhængig af din bopæl kan stillingen besættes enten i Kolding eller København. Uanset placering skal du
påregne noget rejseaktivitet til at besøge medlemsselskaber og andre interessenter.

Interesseret?
Er jobbet noget for dig, så send din ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse og kopi af
uddannelsesbeviser via dette link, så vi har det senest den 7. juni 2021. Oplys gerne hvor du har set
annoncen.
Har du spørgsmål til jobbets indhold og tilrettelæggelse, er du velkommen til at kontakte Nicolai Kipp på
telefon 4177 0143.
Vi afholder 1. samtalerunde den 14. og 15. juni og 2. samtalerunde den 21. og 22. juni.
Tiltrædelse: 1. august 2021.
Løn efter kvalifikationer og forhandling.

Om Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets
ca. 370 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv
varme. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i
København.
Dansk Fjernvarme er de danske fjernvarme- og køleselskabers talerør overfor politikere, myndigheder,
øvrige organisationer og virksomheder. Fjernvarmen er en central del af løsningen på vores fælles
klimaudfordringer. Det er en rolle vi er meget bevidst om og som kollegerne i Dansk Fjernvarme i
samarbejde med vores medlemmer arbejder på at indfri, samtidig med at vi arbejder for en fortsat høj
forsyningssikkerhed, energieffektivitet samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn.

