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 Rådgiver og projektleder til grøn omstilling i industrien  

Vil du være med til at rådgive anerkendte industrikunder omkring grøn 
omstilling via energi-, miljø- og procesoptimering? Og er du en stærk 
projektleder, der kan kortlægge, definere og gennemføre tekniske projekter 
fra idé til implementering? Vi søger dig, der brænder for at gøre en grøn og 
positiv forskel for kunderne gennem energi-, drifts- og CO₂-besparelser 
sammen med dedikerede kolleger på vores kontor i Aarhus (Tilst) eller i 
Holstebro.  
 
Som vores nye kollega får du mange spændende og varierende opgaver. Du refererer 
til lederen for rådgivningsafdelingen og bliver en del af et dedikeret team, der udvikler 
innovative løsninger, processer og anlæg, der bringer virksomhederne og deres 
værdikæder tættere på den grønne omstilling.  
 
I den forbindelse får du til opgave at spotte projektmuligheder hos eksisterende og nye 
kunder samtidig med, at du sammen med kunderne definerer projekter og kortlægger 
løsningsmuligheder, for dernæst at følge projekterne til dørs gennem effektiv 
projektledelse. Projekterne kan tage flere former og gennemføres som ren 
projektledelse, projektering og projektledelse eller totalentrepriser hvor du også 
kommer til at stå for kontrahering med underleverandører.    
 
Dine overordnede arbejdsområder vil være:   

 Afholdelse af kundemøder, hvor der identificeres optimeringspotentialer og behov 
 Kortlægning af projekter ved brug af fx målinger og beregninger  
 Prissætning af projekter og udarbejdelse af tilbud   
 Udarbejdelse af løsninger ud fra både energi, økonomi og produkt  
 Indhentning af tilbud fra leverandører i forbindelse med den givne opgaveløsning 
 Præsentation af løsningsforslag til kunderne  
 Samarbejde med leverandører i projektet   
 Projektgennemførelse og implementering af løsning   
 Klæde kunderne på til en bæredygtig grøn omstilling, der involverer deres samlede 

værdikæde, leverandører og samarbejdspartnere   
 
Du får en central rolle i - sammen med resten af teamet - at bidrage til EnergySolutions 
fortsatte succesfulde udvikling indenfor rådgivningsydelser målrettet grøn omstilling 
og bæredygtig udvikling i industrivirksomheder.  
 
Du bliver en del af en virksomhed i vækst, hvor alle med passion arbejder mod samme 
fælles formål: At kunderne går mod en klimavenlig og bæredygtig fremtid. Samtidig får 
du et selvstændigt ansvar i at drive egne projekter fra start til slut og vil i den 
forbindelse samarbejde bredt med både kunder, leverandører og interne kollegaer.   
 
Vi forventer…  
At du er en stærk projektleder med et skarpt kommercielt øje for ”grønne” 
optimeringsmuligheder i industrien. Du har gerne en baggrund som maskinmester, 



 

 

2 

OM ENERGYSOLUTION 
 
EnergySolution er et rådgivende ingeniørfirma med speciale i 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 de både sparer ressourcer og 
reducerer omkostninger, og værner om klimaet og miljøet - samt deres økonomi. 
 
Vi hjælper med at optimere virksomheder, så de sparer på energien, bidrager til den grønne omstilling og opnår en mere bæredygtig profil. Vi måler og 
analyserer på deres systemer og processer og kortlægger fodaftryk fra selskabsniveau til produkt- og serviceniveau. 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 reduktioner og bæredygtige produktionsmetoder over for 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 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. 

maskiningeniør, energiingeniør eller lignende og kommer gerne fra en lignende rolle 
inden for relateret branche. Du kan også komme med en baggrund i industrien inden 
for fx varmepumper, ventilation, køl eller lignende, hvor du har været med til at 
gennemføre tekniske energioptimeringsprojekter fra idé til implementering.  
 
Det vigtigste er dog, at du har en bred viden inden for energiområdet og er en stærk 
projektleder, der kan tænke i helhedsorienterede løsninger. Dette kombineret med en 
god forretningsforståelse sætter dig i stand til at se muligheder og optimerings-
potentialer hos kunderne, og du er heller ikke bange for selv at opsøge nye 
projektmuligheder hos nye såvel som eksisterende kunder. Du motiveres endvidere af 
at fungere som kundernes rådgiver lige fra projekt-scope til endelig løsning.  
I den forbindelse er du vant til at arbejde med projektmodeller som rammeværk for dit 
virke ligesom du også selvstændigt laver beregninger inden for energiområdet. Endelig 
behersker du dansk og engelsk på forhandlingsniveau og opererer naturligt i MS Excel 
og projektstyringsværktøjer. 
 
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, sociale aktiviteter og 
overskudsdeling 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, men nyd sommeren - vi starter først samtale-
forløb op, når vi er retur fra ferie i uge 32. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
Jesper Kirkegaard, COO på tlf: 40 443 690 eller jki@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! 


