TEKNISK PROJEKTLEDER
-MED PASSION FOR PtX
Vi søger dig som:
•

Er drevet af den grønne omstilling og ønsker at være med til at skabe en større impact i verden

•

Er dygtig indenfor dit felt med en høj grad af teknisk forståelse, og du har erfaring som teknisk projektleder

•

Har et ’can-do’ mindset og proaktivt får tingene til at ske

•

Er nysgerrig, autentisk og altid på udkig efter løsninger og forbedringer

•

Har en struktureret tilgang til projekter og høj grad af overblik

Om GreenLab
GreenLab arbejder på at transformere den måde, hvorpå grøn energi produceres, konverteres, lagres og tages i brug. Vi
ved, at verden har brug for en grøn omstilling hvis vi med succes skal overkomme de udfordringer som er forårsaget af
klimaforandringerne. Vi anerkender og opfordrer den personlige indsats som enkeltpersoner gør for at være klimabevidste
forbrugere, men vi mener samtidigt at den mest effektive måde at skabe en positiv impact er på et systemniveau.
Derfor har vi skabt en grøn industri park, og det omkringliggende lokalsamfund kan drage fuld fordel af den strøm der
udnyttes fra bæredygtige energikilder. En fremtidens industripark, hvor intet går til spilde, og hvor alt er forbundet med et
intelligent net af energi og data. Alt understøttes af en unik offentlig/privat partnerskabsmodel.
Vi arbejder hårdt på at finde de uudnyttede synergier mellem grøn energi, PtX-teknologier og industriel energiforbrug.
Vores drøm er at inspirere andre over hele verdenen til at bygge grønne industriparker baseret på GreenLabs concept.
Din rolle
Du vil få reference til GreenLab’s CTO, Anders Bøje Larsen og i rollen som Teknisk Projektleder får du ansvar for udvikling
af spændende bæredygtige projekter, som vi løbende etablerer i vores grønne industripark. Du har et stort overblik, styr
på deltaljer og processer og du følger op på de tekniske dele af projekterne i industriparken.
Opgaver
•

Projektledelse hvor du er tovholder på at drive projekter fra den konceptuelle design fase til projektet er klar til
overlevering til selve driftsfasen

•

Projektledelse på kontraktuelle leveringer

•

Udvikling og etablering af tekniske anlæg, herunder planlægning, koordinering og opfølgning på møder

•

Samarbejde med eksterne rådgivere og opfølgning på leverancer

•

Ansvarlig for teknisk input til projektansøgninger

•

Byggemodning og aktiviteter relateret til industriparken

•

Projekter med fokus på PtX

•

Tekniske analyser for stor skala af thermisk strøm og vandanlæg

•

Tilrettelægge system og flow diagrammer
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Kvalifikationer
Du er uddannet ingeniør eller har en tilsvarende teknisk baggrund, og du har min. 5 års erfaring fra større energi, process
eller anlægsprojekter. Du er en person som arbejder struktureret, og du har evnen til at bevare det store overblik med
fokus på detaljen. Du er drevet af interessen for teknik og systemer. Du favner bredt og har overblik over teknologi inden
for vores felt, og evner at benytte denne viden til at tænke på tværs og være kreativ på systemnivaeu. Du kan lide at
arbejde selvstændigt og finder nemt løsninger på tekniske udfordringer. Vi søger en person som også:
•

Har en stærk værktøjskasse med Excel, MS Project og AutoCad

•

Kommunikerer ubesværet på både dansk og engelsk

•

Stort strukturgen og overblik

•

Viden og passion omkring PtX teknologier

Lokation
Skive/Aarhus. Vores grønne industripark er placeret nord for Skive, og vi har også kontorfaciliteter ved Incuba, Navitas i
Aarhus. Vi værdsætter fleksibilitet og det er muligt at planlægge at arbejde remote/hjemmefra når det passer ift. øvrige
aktiviteter.
Ansøgning
GreenLab søger kolleger som er drevet af den grønne omstilling, og vi arbejder tæt sammen som et team. Vi tror på en
flad organisation hvor alle spiller en vigtig rolle. Kan du se dig selv ind i vores team, så send dit CV med en ansøgning hvor
du fortæller os hvorfor og hvordan du er drevet af den grønne omstilling, og hvordan du ønsker at bidrage til GreenLabs
vision om at skabe et power shift.
Ansøg: https://www.jobindex.dk/jobannonce/373183/teknisk-projektleder-med-passion-for-ptx
Start: Vi afholder samtaler løbende og ansætter når vi har det rette match
Spørgsmål: Kontakt ekstern konsulent Kirsten Nielsen kirsten@relationshub.dk eller +45 6131 2403
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