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Konsulent/chefkonsulent til Vindmølleindustrien
Vindmølleindustrien søger en konsulent/chefkonsulent med interesse for analyser og
politikudvikling på det energipolitiske område. Energiforliget fra sommeren 2018 sætter
nogle nye rammer for udbygningen med vind og øvrige vedvarende energiformer frem
mod 2030. Som konsulent/chefkonsulent vil arbejdet med at analysere og implementere
de nye muligheder for udbygningen med vind og øget nyttiggørelse af vindenergien fylde
meget.
Vi søger en engageret og udadvendt kollega, der ideelt set har erfaring fra en offentlig
myndighed og/eller branchen selv. Fremadrettet skal du bidrage til den del af
Vindmølleindustriens arbejde, der vedrører den nationale energipolitik, herunder
hvordan vindressourcen udnyttes bedst muligt.
Jobbet
Som konsulent/chefkonsulent i Vindmølleindustrien vil du både få ansvaret for at
udarbejde vores egne analyser samt bidrage til analyser foretaget af vores
samarbejdspartnere som er såvel leverandører som myndigheder og øvrige
organisationer. Dertil kommer at du vil indgå i Vindmølleindustriens politiske arbejde
(udarbejde oplæg, høringssvar m.m.) samt i vores daglige dialog med virksomhederne
i den danske vindmølleindustri. Det er en fuldtidsstilling.
Opgaverne
interne analyser og bidrag til øvrige partneres analyser, eks. DAMVAD.
arbejde for at sikre sektoren gode rammer for planlægning, opstilling og drift af
vindmøller på land og hav.
koordinere samarbejdet med andre interessenter og myndigheder om
implementeringen af de nye rammer i konsekvens af det nye energiforlig.
indgå i de forskelligartede politiske opgaver og aktiviteter, som Vindmølleindustrien
løser.
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Din profil
Du har:
relevant uddannelse, fx cand.polit/oecon, cand.polyt, cand.scient.pol. eller
cand.techn.soc. omend relevant erfaring er vigtigere end uddannelsesbaggrund.
minimum 1-3 års erhvervserfaring.
gode analytiske evner og kan formidle emner med teknisk indhold.
politisk tæft, er interesseret i energipolitik og kender til arbejdet med politiske
forslag.
gode samarbejds- og kommunikationsevner og kan indgå i dialog med både
virksomheder, myndigheder og øvrige eksterne samarbejdspartnere.
lyst til at indgå i en dynamisk organisation med højt tempo, er udadvendt, fleksibel
og god til at netværke.
Har du tidligere arbejdet med energipolitik og virksomheder, og har du erfaring fra en
politisk drevet organisation, er det en fordel.
Vi tilbyder:
et job i en dynamisk sektor, der har stor bevågenhed fra politikere, borgere og
medier.
en udfordrende og spændende stilling med en bred kontaktflade til virksomheder,
myndigheder og samarbejdspartnere.
gode kolleger og en arbejdskultur, der er krævende, men uformel og humørfyldt.
Vi er p.t. 12 medarbejdere i foreningen, fordelt på kontorer i Silkeborg og København,
hvor vi beskæftiger os med politik, analyse, medlems- og netværksaktiviteter og
kommunikation. Vi arbejder tæt sammen med vores medlemmer, og der må derfor
påregnes en del nationale rejsedage. Arbejdsstedet for den kommende
konsulent/chefkonsulent vil være kontoret i København.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Jan
Hylleberg på tlf. 4033 4445 eller souschef Camilla Holbech på tlf. 3373 0343.
Send ansøgning og CV mærket ”konsulent” til danish@windpower.org snarest mulig og
senest mandag den 18. januar 2019 kl. 12. Der vil blive afholdt samtaler løbende.
Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest fra 1. marts 2019.
Om Vindmølleindustrien
Vindmølleindustrien er en branche- og netværksorganisation, der repræsenterer ca. 200
virksomheder, som arbejder med vindenergi.
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