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English

Om Hartmanns A/S
Hartmanns A/S

København

Vi rekrutterer
til alle

Senior Projektleder i energibesparelser,
energianalyser og ecodesign til
konsulentvirksomhed

stillingsniveauer og bredt
inden for alle brancher.

Har du sans for energiteknik og ecodesign for
produkter og systemer, er du ekspert i
dataanalyser, og har du lyst til at være med til
at reducere det globale energiforbrug? Vil du
være med til at sætte energikrav til elektronik,
apparater og bygninger på den internationale
dagsorden bl.a. ved møder i Bruxelles og
Washington? Så kom til Viegand Maagøe.

Flere lignende job
Projektleder |
Projektledelse job |
København
Projektleder | Rådgivning
& konsulent job |
København

På vegne af konsulentvirksomheden Viegand
Maagøe kan vi tilbyde en udfordrende og
ansvarsfuld stilling som Senior Projektleder.
Firmaet arbejder blandt andet for og sammen
med Energistyrelsen, EU-Kommissionen, den
amerikanske regering og energiselskaber.
Viegand Maagøe betragtes som en af de
globalt førende konsulentvirksomheder inden
for ecodesign. Viegand Maagøe er i kraftigt
vækst og tiltrækker mange nye, utroligt
spændende opgaver - og har derfor flere
fagligt udfordrende projekter klar til dig.
Kulturen bygger på gensidig respekt og en
god atmosfære med plads til humor og socialt
samvær.
Stilen er kreativ, uformel og uhøjtidelig i en
veldreven konsulentvirksomhed med stærkt
fokus på at levere den bedste kvalitet til
kunderne. Det unge firma kendetegnes ved
en stor faglighed, meget engagerede
medarbejdere, og en flad
organisationsstruktur. Desuden tilbydes
meget fleksible rammer ift. placering af
arbejdstiden. Firmaet lægger vægt på faglig
udvikling, sparring og videreuddannelse.
Kontoret har attraktiv og central beliggenhed
ved Nørreport Station.
Ledelse af store EU-projekter
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Du vil indgå i teamet for energibesparelser i
produkter og bygninger og vil komme til at
arbejde med bl.a. energianalyser for
elektronik, energiforbrugende produkter og
bygninger - især for offentlige kunder. Du
kommer til at lede store EU-projekter med
mange samarbejdspartnere.
Opgaver, du vil blive involveret i:
Lovforberedende arbejde for
EU-Kommissionen inden for ecodesign
(miljø- og energikrav) og energimærkning
af produkter inkl. dataindsamling,
dataanalyser, konsekvensvurderinger,
producentkontakt, EU-møder og
rapportskrivning
Projektledelse af EU-projekter og projekter
med deltagelse af andre danske og
udenlandske firmaer
Indkøbskrav for it, elektronik, hårde
hvidevarer og andre energirelaterede
produkter for den danske regering, EU og
private virksomheder
Energy Star-krav til it-udstyr for EU og
resten af verden
Markedstilsyn og kontrol med overholdelse
af krav for energimyndigheder
Bredere energianalyser, kortlægning,
markedsanalyser, virkemidler,
energisparepotentialer mv.
Lovgivning for energibesparelser
Markedsføring og tilbudsgivning
Kompetencer inden for energibesparelser,
energianalyser og ecodesign
Du har forventet en uddannelsesmæssig
baggrund som civilingeniør eller lignende.
Desuden har den ideelle kandidat følgende
kompetencer:
Minimum 5 års erfaring med
projektledelse, gerne internationalt og med
mange interessenter involveret
Teknisk forståelse for produkter og deres
energiforbrug (fx elektronik, apparater,
motorer, belysning) – og evner hurtigt at
sætte sig ind i nye tekniske områder
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Gerne viden om ecodesign og
energimærkning af produkter og bredt
kendskab til energiområdet
Erfaring med analyser af
energibesparelser og lovkrav,
energimærkning mv.
Kendskab til scenarieudvikling,
konsekvensvurderinger, analyse af
samfundsøkonomiske forhold, regulering
mv. på EU-niveau
Erfaring med myndighedsarbejde, helst
inden for energi og klima og for
EU-kommissionen
Engelske sprogkompetencer på et højt
niveau, skriftligt som mundtligt, da en stor
del af arbejdet foregår på engelsk med en
internationale kontaktflade
Stærke it-kompetencer, bl.a. ekspert i
Excel
Som person er du udadvendt og initiativrig
med en opsøgende stil. Du lever og ånder for
effektiv energi og reduktion af
klimapåvirkning. Din arbejdsstil er
velorganiseret med en god struktur og et godt
overblik. Du har en robust personlighed og et
stort drive med en handlekraftig og
beslutningsdygtig facon. Du er kommunikativt
velfunderet med en klar kommunikation (ift.
rapport-skrivning, mødeledelse, mv.). Ikke
mindst bidrager du i hverdagen aktivt til et
godt arbejdsmiljø med et godt humør, et stort
engagement og en oprigtig interesse for dine
kolleger.
Løn og ansættelsesvilkår forhandles
individuelt og efter kvalifikationer. Ønsket
opstart: Snarest muligt efter aftale.
Interesseret?
Søg stillingen online via Hartmanns klik på
ansøg - med angivelse af jobkoden 132851
- hvor du kan uploade din ansøgning og CV.
Har du spørgsmål til stillingen er du
velkommen til at kontakte
rekrutteringsspecialist i Hartmanns Mads
Jakobsen på mobil 4121 1326 / mail
mads.jakobsen@hartmanns.dk .
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Hartmanns A/S varetager
rekrutteringsprocessen, hvorfor al
henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder
løbende relevante kandidater til samtaler og
forbeholder os muligheden for at indkalde
kandidater inden ansøgningsfristens udløb.
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set
jobbet hos Jobfinder

Yderligere oplysninger
Oprettet
Udløber
Kontakt
kategori

Arbejdsomr
åde
Kontrakttyp
e

20. februar 2015
24. marts 2015
Mads Jakobsen Tlf. 4121
1326
Elektronik, Energi, forsyning
& miljø, Energi, Miljø,
Ledelse, Projektleder,
Offentlig forvaltning, Teknik &
miljø, Rådgivning, Analyse,
Forretningsudvikling,
Konsulent, Rådgivning
Projektledelse, Rådgivning &
konsulent
Fastansættelse
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