Industrirådgiver og projektleder

Vil du være en del af
et dynamisk hold i en
virksomhed i vækst, der
rådgiver industrikunder
inden for energi-, miljøog procesoptimering?

Virksomheden
EnergySolution er et uvildigt rådgivningsfirma med speciale i profitable automations- og optimeringsløsninger inden for energi, miljø og produktion. Vores
kernekunder er større industrivirksomheder inden for metal, plast, elektronik,
foderstoffer, fødevarer m.m. Vi håndterer desuden ansøgninger om energitilskud fra industri, erhverv, installatører og privatkunder gennem en onlineportal,
vi har udviklet.
Vi er en virksomhed i vækst, hvor der konstant er fokus på udvikling, og vi har
p.t. 20 dedikerede medarbejdere med et højt fagligt niveau.
Læs mere på www.energysolution.dk
Jobbet
Du kortlægger kundens optimeringspotentiale med de nødvendige værktøjer og
oftest måleudstyr. Du sætter dig hurtigt ind i komplicerede anlæg og finder ind
til kernen i opgaven. Du ser løsninger ud fra både energi, økonomi og produkt
og formår at formidle løsningsforslaget til beslutningstagere på et forståeligt
niveau.
Du har den primære kontakt med kunderne og evner at have mange opgaver i
gang samtidig. Projektet eksekveres sammen med det øvrige rådgiverteam.
Din profil
Du har en baggrund som maskinmester, energiingeniør el.lign. og har flere års
erfaring fra en lignende stilling.
Termodynamik, entalpivirkningsgrader, Ix diagram og log ph diagram er begreber, du håndterer på et højt niveau, og som du kan formidle til kunden i øjenhøjde. Du er vant til at styre projekter, både når løsningerne skal udarbejdes, og
når udførelsen finder sted. Du er vant til at løse udfordringer i projekter, der ikke
altid går som planlagt.

Interesseret?

Du har en kritisk og analytisk tilgang til de løsninger og produkter, du anvender,
og derudover har du en god forretningsforståelse samt indsigt i industrivirksomheders økonomiske forhold.

Send din ansøgning og dit CV til
lk@energysolution.dk

Derudover forventer vi, at du:

Hvis du ønsker at høre mere om
stillingen, er du velkommen til at
kontakte projekt- og afdelingsleder
Jesper Veilstrup, tlf. 27 524 277,
e-mail: jv@energysolution.dk

•

går til opgaverne med høj entusiasme og opfindsomhed og tager initiativ

•

er dynamisk og kontaktskabende med øje for det bedste resultat

Ansøgningsfrist
Ansættelse hurtigst muligt.
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•

er kvalitetsbevidst og har fokus på at levere den bedste løsning til kunden

•

kan omdanne teori til praksis og tænke i helhedsorienterede løsninger

•

er analytisk stærk og i stand til at gennemskue komplekse processer

•

kommunikerer ubesværet på alle niveauer i en organisation

Du tilbydes
Du bliver en del af en uformel virksomhed i vækst, hvor der konstant er fokus
på udvikling, og hvor der lægges vægt på, at medarbejderne hele tiden har
mulighed for at opkvalificere sig gennem fx netværk og kurser. Vi vil være de
dygtigste inden for vores felt, og du bliver derfor en del af en arbejdsplads, hvor
faglighed, service og kvalitet er i højsædet. Du kommer til at indgå i et stærkt
fagligt og kollegialt fællesskab, hvor der er fokus på at lykkes som hold gennem
sparring og samarbejde.
Du får selvfølgelig en god opstart, hvor du klædes på til at løse dine arbejdsopgaver og bliver sat grundigt ind i EnergySolution’s løsninger og koncepter.
Løn efter kvalifikationer, bonusordning, fri telefon, internet, pensionsordning
med sundhedsforsikring, løbeklub med coach i arbejdstiden, frokostordning
samt andre personalegoder.

Vi ser frem til at høre fra dig!
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