HEAD OF PROJECT EXECUTION
GreenLab søger en Head of Project Execution, som har stærke tekniske og organisatoriske
evner og motiveres af at være en del af den grønne omstilling.
GreenLab søger en Head of Project Execution der får ansvar for eksekveringen af tekniske projekter. Er du en erfaren
leder som kan stå i spidsen for et kompetent team af tekniske projektledere indenfor bla. Power-to-X? Kan du organisere,
prioritere og planlægge projekter i en formålsdrevet organisation, og brænder du selv for grøn energi? Så er det måske
dig som vi skal have ombord på vores vækstrejse.
Vi søger dig, som:
•

Er drevet af den grønne omstilling og ønsker at være med til at gøre en forskel

•

Har en stærk eksekveringskraft med et eminent overblik og gode planlægningsevner

•

Har et ’can-do’ mindset og proaktivt får tingene til at ske i samspil med dit team

•

Er nysgerrig og altid på udkig efter løsninger og forbedringer

•

Er en autentisk og motiverende leder med gode interpersonelle kompetencer

Om GreenLab
GreenLab Skive er fremtidens grønne energipark, en teknologi-katalysator og et nationalt forskningscenter inden for bl.a.
Power to X-teknologi. Selskabet er et unikt offentlig-privat partnerskab mellem Skive Kommune, Norlys, Spar Vest Fonden
og Energifonden Skive, med det overordnede mål at skabe økonomisk vækst og fremme den grønne omstilling. Vi er
drevet af at skabe et paradigmeskifte inden for energi, bidrage til udviklingen af fremtidens energisystem og t ransformere
den måde, hvorpå grøn energi produceres, konverteres, lagres og anvendes. Vi arbejder ihærdigt på at finde de
uudnyttede synergier mellem grøn energi, PtX-teknologier og industrielt energiforbrug, og er i øjeblikket især optaget af to
store projekter: Etableringen af et af verdens første og største Power-to-X produktionsanlæg og vores GreenHyScale
projekt der sigter mod at etablere 100 MW elektrolyse.
Din rolle
Med reference til GreenLabs CTO, Anders Bøje Larsen, vil du i rollen som Head of Project Execution tage
ledelsesansvaret for projektteamet, skabe overblik og struktur, og sikre eksevering på alle GreenLabs tekniske projekter.
Du vil med andre ord få en afgørende rolle i at projekterne eksekveres med success i tæt samspil med teamet og interne
samt eksterne stakeholders. Stillingen er nyoprettet og du vil derfor få en unik mulighed for selv at skabe og præge jobbet.
Den rette kandidat har en ’track record’ på eksekvering af store projekter f.eks. indenfor energi- og byggebranchen eller
industri.
Opgaver
•

Lede GreenLabs projekter og skabe struktur og processer for den måde GreenLab fremover skal køre projekter

•

Planlægge og sikre eksekvering af igangværende projekter, herunder GreenLabs 124 MW PtX projekt

•

EPC ansvar (engineering, procurement and contracts)

•

Mødeledelse og aktiviteter med interne og eksterne stakeholders
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•

Tæt samarbejde med Head of Development og Head of Operations

•

Ledelse af et projektteam på fire Project Managers

•

Ansvar for løbende projektstatus og overblik til direktionen samt input til bestyrelsesmøder

Kvalifikationer
Du har stærke organisatoriske evner med øje for detaljen samtidig med, at du formår at prioritere fra et
helikopterperspektiv. Du er en god leder som formår at motivere et team af dygtige og selvstændige Project Managers.
Du er drevet af resultater, og du har en ’proven track record’ fra en lignende stilling, og er selv proaktiv ift. at udfylde rollen.
Ideelt set kommer du fra energisektoren, men det er ikke et krav. Vi værdsætter derudover følgende kompetencer:
•

Stærk ledelses- og eksekveringskraft

•

Gode menneskelige egenskaber der kan engagere og motivere teamet og andre stakeholdes

•

Stærke kommunikationsevner på både dansk og engelsk

•

Evt. kendskab til eksekvering på EUDP og EU Projekter

•

Høj grad af strukturer og overblik, og en evne til at etablere faste procedurer og processer for projekter

Vi tilbyder
Du vil indgå i et stærkt formålsdrevet team af nogle af Danmarks mest kompetente og visionære personer indenfor grøn
energi, som alle brænder for at gøre en positiv forskel i arbejdet med fremtidens energisystemer til gavn for klimaet.
Vi har stor autonomi i teamet og vi værdsætter en flad og uformel organisationsstruktur, hvor du selv har stor indflydelse
på at skabe dit job. Du vil få arbejdsplads i vores grønne energipark i Kåstrup nord for Skive, hvor du har mulighed for at
opbygge et stærkt netværk i økosystemet med alle væsentlige aktører indenfor fremtidens energiløsninger. Stillingen har
stor fleksibilitet, og du har mulighed for at arbejde remote/hjemmefra når det passer ind i aktiviteterne.

Ansøgning
Kan du se dig selv i vores team, så send dit CV med en ansøgning, hvor du fortæller os, hvorfor du er den helt rigtige i rollen.
Ansøg: https://www.jobindex.dk/jobannonce/403918/head-of-project-execution
Deadline: Vi ansætter når rette kandidat er fundet, så hvis du er interesseret, hører vi gerne fra dig snarest
Start: Snarest muligt
Spørgsmål: Kontakt ekstern konsulent Kirsten Nielsen, kirsten@relationshub.dk eller +45 61 31 24 03.
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