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Business Controller til GreenLabs grønne energiprojekter (PtX)     
GreenLab søger en forretningsorienteret Business Controller 
med passion for tal, innovation og grøn energi (Skive/Aarhus) 
 
GreenLab søger en Business Controller som kan hjælpe med at styre GreenLabs økonomi igennem 
budgetopfølgning, controlling og rapportering. Du får bl.a. ansvar for at følge op på konkrete 
Power-to-X projekter. Har du solid erfaring med økonomistyring og motiveres du af at arbejde med 
den grønne grønne omstilling i en innovativt mijø, så er denne stilling måske være noget for dig. 
 
 

Din profil 
Vi søger en kollega, der har flere års praktisk erfaring med økonomistyring. Du har måske en 
bachelor eller kandidat inden for finans, økonomi eller en tilsvarende baggrund baseret på 
relevante, praktiske erfaringer. Da GreenLab udvikler teknologiløsninger, som endnu ikke findes, 
er det vigtigt, at du som business controller har et innovativt mindset og er interesseret i at arbejde 
med datadrevne løsninger, der kan benyttes som grundlag for effektiv sparring med kollegaer og 
eksterne interessenter. Du er også interesseret i det forretningsmæssige perspektiv og bidrager 
gerne med ideer og input til business cases. Du vil få stor mulighed for at præge dit eget jobindhold, 
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. Du har en stærk værktøjskasse, mestrer Excel og har erfaring med 
økonomistyringssystemer som f.eks. E-conomic, og du har også gerne erfaring med BI-værktøjer. 
Du kommunikerer ubesværet på både dansk og engelsk. 
 
 

Dine arbejdsområder 
Med reference til GreenLabs Finance & Admin Director, Annette Christensen, vil du i rollen som 
Business Controller få ansvar for økonomi og virksomhedsstyring igennem bugetopfølgning, 
controlling og rapportering, bl.a i forbindelse med igangværende etablering af symbiosenettet og 
etablering af det kommende Innovations Center, samt projekter støttet af bl.a. EU og 
Energistyrelsen.  
 
Mere specifikt skal du: 
• Sikre business controlling  
• Stå for budgettering og budgetopfølgning på anlægsinvesteringer   
• Tilrettelægge, gennemføre, optimere og kvalitetssikre procedurer og forretningsgange 
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• Forberede måneds-, kvartals- og årsrapporter 
• Koordinere og sikre opfølgning og rapportering af tilskudsprojekter, f.eks. GreenLabs PtX-

projekt, som er finansieret af Energistyrelsen og EU financieret projekter 
• Bidrage til business case beregninger   
• Give input til- og forberede materiale til bestyrelsesmøder  
 

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. 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.  
Vi arbejder ihærdigt på at finde de uudnyttede synergier mellem grøn energi, Power-to-X-
teknologier 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.  
Ansøg: https://RelationsHub.recruitio.dk/selection/business_controller-2821?lang=da 
Deadline: 15. August 2022. Vi taler løbende med kandidater, så hvis du er interesseret, anbefaler 
vi at du søger snarest. 
Start: 1. oktober 2022  
Spørgsmål: Kontakt ekstern konsulent Kirsten Nielsen, kirsten@relationshub.dk +45 61 31 24 03. 
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