
 
 
 
 
 

 

WORKING FOR  
A SUSTAINABLE FUTURE 
 
True Møllevej 1 
8381 Tilst 
 
+45 70 404 1011 
CVR.nr.: 34 58 59 97 
info@energysolution.dk 
 
energysolution.dk 

 

 Senior Sustainability Advisor søges  
Vil du være med til at rådgive anerkendte industrikunder omkring grøn 
omstilling? Og i den forbindelse primært rådgive om og udarbejde 
bæredygtighedsstrategier, -målsætninger og -handlingsplaner samt ESG og 
CSRD-rapportering? Kunne du også tænke dig at bidrage til videreudviklingen af 
vores bæredygtige ydelser med fokus på og værdi for vores fælles fremtid? Så er 
det måske dig, vi mangler! 
 
Jobbet 

Da vi har travlt med at hjælpe vores kunder med en bred vifte af grønne initiativer og 
dokumentationsopgaver, primært i fremstillingsindustrien, søger vi en kollega der sammen 
med resten af sustainability-teamet kan hjælpe vores kunder til gennemførelse af 
bæredygtighedsstrategier, -målsætninger & -handlingsplaner. En kollega der kan udarbejde 
bæredygtighedsrapporter og klimaregnskaber, lave double materiality-vurderinger, 
markedsanalyser og rådgive om bæredygtighedslovgivning (CSRD, EU-taksonomi m.v.).  
 
Som vores nye Senior Sustainability Advisor bliver dine opgaver: 
 

 At rådgive mellemstore og større kunder med at forstå den globale 
bæredygtighedsagenda; uddanne organisationerne, gøre bæredygtighed til en 
forretning gennem konkrete handlingsplaner; som vi også kan bistå med at 
gennemføre i praksis; især indenfor energi- og forsyningsrelaterede projekter. 

 At sparre med kunderne på ledelsesniveau ang. deres bæredygtighedsstrategi og 
CSR; og konvertere det til konkrete planer. 

 At opsøge væsentlige kunder på ledelsesniveau; samt at projektlede og gennemføre 
deres bæredygtighedsrejse. 

 At fastholde kunder; samt sikre at vi altid kan bistå dem i en dynamisk verden med 
konstante nye muligheder 

 Ansvaret for, at projekterne også gennemføres til kundernes og EnergySolution’s 
bedste på den lange bane; og være ”hands-on” i gennemførslen, da det giver det 
bedste og mest troværdige partnerskab med vores kunder.  

 At arbejde tæt sammen med vores rådgivere indenfor både specifikke 
bæredygtighedsydelser (f.eks. LCA/EPD o.a.) og vores rådgivere indenfor energi- og 
procesrådgivning.  

 Sammen med dine kollegaer at gøre en forskel hos vores kunder og for samfundet. 
 
Du kommer som skrevet til at indgå i et veletableret team med andre Sustainability rådgivere 
& specialister og du skal derfor kunne veksle mellem sparring med andre, individuel løsning af 
opgaver, styring af projektøkonomi og ramme deadlines. Det forventes også at du kommer til 
at bidrage til forretningsudviklingen af hele bæredygtighedsområdet. 
 
Din base bliver vores kontor i enten Aarhus eller Holstebro (Kbh. kan også være en mulighed).  
 



 

2 

Din profil 

Du har en grundlæggende forståelse og gerne tungere erfaring som konsulent eller rådgiver 
indenfor management consulting, klimarådgivning, eller andet relevant område. Du har 
erfaring med bæredygtighedsrådgivning samt udvikling og implementering af 
bæredygtighedsstrategier. Du har også en stærk forretningsforståelse og er god til at sætte 
dig ind i virksomhedernes problemstillinger ifht. deres arbejde med bæredygtighedstiltag og 
du kan hjælpe dem til at lykkes med det, ligesom du er dygtig til at formidle 
bæredygtighedsagendaen til dem i øjenhøjde. 
 
Uddannelsesmæssigt har du sandsynligvis en relevant kandidatuddannelse eller en teknisk 
baggrund som ingeniør, biolog eller lign. Men vigtigst af alt er, at du brænder for at hjælpe 
industrien i den grønne omstilling og ønsker at arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi 
og optimering af virksomheder, processer og produkter i forhold til klima og miljø. Du 
stortrives, når du bidrager til at skubbe den cirkulære økonomi fra store tanker bag 
skrivebordet til den virkelighed, som virksomhederne hver dag oplever og udfordres af. 
 
Vi tilbyder 
En uformel kultur med handlekraft, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde, og hvor vi 
værdsætter et godt grin. Du indgår i et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab, hvor der 
er fokus på at lykkes som hold gennem sparring og samarbejde, som betyder, at alle 
bliver dygtigere hver dag og har opgaver, der giver værdi for kunden og for miljøet. 
 
Du har indflydelse på egen arbejdsdag, og får en afbalanceret hverdag med afveksling 
mellem arbejde på kontoret og hos vore kunder. Du vil opleve en ledelse, der bakker dig 
op i prioritering af opgaver og ved evt. udfordringer. Goder og sociale aktiviteter er 
prikken over i’et hos os. 
 
Vil du være en del af holdet? 
Vi glæder os til at modtage en kort motiveret ansøgning og CV, som du sender til 
kw@energysolution.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt og med diskretion. 
Vi vurderer ansøgningerne løbende. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Niels Nicolai Andersen, CSO på tlf: 21 415 407 eller nna@energysolution.dk  
Kamilla Wingfield Grøn, HR-koordinator på tlf: 31 387 496 eller kw@energysolution.dk  
 
Læs mere på www.energysolution.dk 
 
Vi ser frem til at høre fra dig! 
 
 
 

OM ENERGYSOLUTION 
EnergySolution er et rådgivende 
ingeniørfirma med speciale i 
bæredygtighed, optimering og 
automation inden for energi, miljø 
og produktion. Siden 2012 har vi 
hjulpet en lang række større 
industrivirksomheder ind i en 
bæredygtig fremtid. Vi har vist, at vi 
kan optimere produktionen, så vores 
kunder både sparer ressourcer og 
omkostninger, og værner om 
klimaet og miljøet.   
 
Vi hjælper med at optimere 
virksomheder, så de bidrager til den 
grønne omstilling og opnår en øget 
grad af bæredygtighed. Vi måler og 
analyserer på deres systemer og 
processer, vi kortlægger klimaaftryk 
fra selskabsniveau til produkt- og 
serviceniveau og hjælper med at 
dokumentere det. Vi sørger for, at de 
bruger mindre og mere grøn energi, 
bruger mere skånsomme råvarer og 
genererer mindre spild. Vi 
samtænker og integrerer 
aktiviteterne, så helheden fungerer 
optimalt. Endelig sørger vi for, at de 
kan dokumentere og rapportere 
reduktioner og bæredygtige 
produktionsmetoder overfor 
myndigheder, kunder og 
samarbejdspartnere.  
 
For os handler bæredygtighed om 
klima og miljø, men også om 
økonomi. En løsning er kun 
bæredygtig i længden, hvis den 
også er bæredygtig økonomisk. 
Derfor anbefaler vi altid den løsning, 
der bedst kan betale sig på 2 
bundlinjer over tid.  
 
Hos os tror vi både på det hele 
menneske: på samspillet mellem 
”nørder”, der får lov til at fordybe sig 
i deres specialer for hele tiden at 
forfine detaljerne, og generalister, 
der orienterer sig bredere og tager 
udgangspunkt i kundernes behov.  
Vi tror på medarbejdernes udstrakte 
frihed til at gøre det, de er bedst til, 
og vi tror på samarbejde og work-
life balance Derfor kan vi kun bruge 
ledere og medarbejdere, der 
bekymrer sig om, om vi har det godt 
sammen og bliver klogere. 
 
 
 


