Project Manager

GreenLab søger en skarp Project Manager med stort overblik
og erfaring fra multi-stakeholder projekter.
GreenLab søger en Project Manager som kan hjælpe med at styre GreenLabs EU støttede Powerto-X projekt, GreenHyScale, sikkert i mål. Projektet har internationale multi-stakeholders, og
derfor kræver det en erfaren projekltleder, der både har et struktureret og skarpt overblik over
alle deadlines og work packages, men samtidig også er god til at engagere alle stakeholders. Der
indgår 11 partnere i konsortiet. Målet med projektet er at etablere et Power-to-X projekt på 100
MW elektrolyse i GreenLab Skive, og udvikle et skalerbart koncept, som kan anvendes i resten af
verden. Dette er en hjørnesten i en global grøn og retfærdige energiomstilling. Du kan læse mere
om projektet her: https://greenhyscale.eu/

Din profil
Vi søger en kollega, der har en god track record med at lede og gennemføre internationale multistakeholder projekter. Gerne indenfor den grønne omstilling eller f.eks. med større bygherre
projekter. Det vil være en fordel, hvis du har teknisk indsigt og erfaring fra energisektoren, men
vi vægter dine projektleder evner endnu højere. Du har især et særdeles godt overblik og en
struktureret tilgang til projektledelse. Du har også gerne erfaring med at lede EU støttede
projekter.
Du har en samlende og kommunikerende tilgang til projektledelse og forstår at lede og engagere
forskellige stakeholders mod en fælles vision. Du er nysgerrig og løsningsorienteret, og du får
energi af at arbejde i en hurtigt voksende organisation, hvor vi nogle gange må lægge skinnerne
mens toget kører. Som person tager du initiativ og ansvar, og du driver selvstændigt dine
arbejdsområder fremad.

Dine arbejdsområder
Med reference til vores Head of Projects & Operations, Bo Tang Sørensen, skal du sikre, at
GreenHyScale projektet drives effektivt fremad med overholdelse af aftalte deadlines. Du vil
indgå i et team af 5 teknisk stærke projektledere som har delt ejerskab på forskellige work
packages i projektet, og som derfor også bliver dine tætte kolleger.
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Mere specifikt skal du:
• Stå for den overordnede projektledelse af GreenHyScale projektet og sikre kontinuerligt
overblik og fremdrift
• Lede månedlige møder med partnere og work package-ejere samt sørge for den samlede
månedlige rapportering
• Styre projektets overordnede tidsplan og identificere links imellem work packages
• Styring af tid og økonomi for GreeLabs leverancer på projektet
• Ansvar for myndighedsbehandling af GreenLabs leverancer på projektet
• Styring af eksterne rådvigere og underentreprenører, i samarbejde med GreenLabs øvrige
projektledere
• Bidrage ved gennemførsel af udbud på GreenLabs leverancer
• Sikre at work package-ejere overholder deres deadlines og proaktivt tage hånd om evt.
forsinkelser
• Forberede halvårlige rapporteringer til EU
• Risikostyring af projektet
• Internt og eksternt stakeholder management, herunder kommunikation med projektets
partnere, forskningsverdenen, rådgivere samt underleverandører

Vi tilbyder
Du vil indgå i et stærkt formålsdrevet team af dedikerede, 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. b. Du vil få arbejdsplads i vores grønne industripark 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, eller fra vores kontor i Aarhus, når det passer ind i
aktiviteterne.

Om GreenLab
GreenLab Skive er fremtidens grønne industripark, 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 Klimafonden 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
transformere den måde, hvorpå grøn energi produceres, konverteres, lagres og anvendes.
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Vi arbejder ihærdigt på at finde de uudnyttede synergier mellem grøn energi, Power-to-Xteknologier og industrielt energiforbrug, og er i øjeblikket især optaget af fire store projekter:
• Etableringen af to af verdens første og største Power-to-X anlæg
• At finde nye virksomheder til GreenLabs grønne industripark
• At finde funding til etablering og udviklling af GreenLabs innovationscenter
• At udvikle GreenLab modellen og de kommercielle muligheder
Ansøgning
Kan du se dig selv i vores team, så send dit CV. Vi taler løbende med kandidater, så hvis du er
interesseret, anbefaler vi at du søger snarest.
Ansøg: https://app.recruitio.dk/job/project_manager-2529?lang=da&preview=1
Start: 1. juni 2022 og gerne tidligere
Spørgsmål: Kontakt ekstern konsulent Kirsten Nielsen, kirsten@relationshub.dk eller +45 61 31
24 03.
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