Energiplanlægger med
flair for projektudvikling

I Sønderborg bliver visioner ført ud i livet
Skal Sønderborg blive dit springbræt
til at vise verden, hvordan vi gennem
samarbejde omsætter ambitioner og
tekniske løsninger til morgendagens
grønne samfund?
ProjectZero søger en energisk ildsjæl, som
i samarbejde med sekretariatets øvrige
medarbejdere og eksterne stakeholders
sætter turbo på Sønderborgs vej mod nullet.
Vores nye energiplanlægger skal
• som teknisk ekspert og med udgangspunkt i vores Roadmap2020 assistere
stakeholders ved omstillingen af energi-		
systemet
• medvirke aktivt ved udviklingen af nye
projekter indenfor områderne smart
energi og integration af biomassen
• udvikle og formidle best practices i
samarbejde med ProjectZeros omfattende
netværk i både Danmark og udland
• støtte sekretariatets planlægnings- og 		
kommunikationsopgaver

Vi forventer at du
• kan arbejde med både helheder og
detaljer
• evner at omsætte visioner til handling
og resultater
• er god til samarbejde, formidling og
kommunikation
• har uddannelse/erfaring som energiplanlægger og har en god teknisk systemforståelse
For yderligere oplysninger kontaktes direktør
Peter Rathje på telefon 4040-8636 eller
mailadressen peter.rathje@projectzero.dk
Ansøgning med relevante bilag fremsendes
til post@projectzero.dk senest mandag
den 10. marts 2014.
Samtaler afholdes i uge 12 og udvalgte
kandidater vil blive testet efterfølgende af
Sønderborg Kommunes HR-afdeling, som
assisterer ansættelsesprocessen.

På www.projectzero.dk kan du læse meget mere om ProjectZero og Sønderborgs ambitiøse
Roadmap2020 plan.
Bright Green Business

www. p r o j e c t z e r o . d k

ProjectZero-sekretariatet blev etableret i 2007 af SE, Sønderborg Kommune, Bitten & Mads Clausens
Fond, Nordea-fonden og DONG Energy. I 2014 er Sønderborg Forsyning trådt ind i partnerskabet.
Sekretariatet planlægger, koordinerer og implementerer løsningerne i et tæt samarbejde med stakeholders
i både Sønderborg-området og nabokommunerne.
Sønderborgs ProjectZero tiltrækker stor international opmærksomhed og inspirerer internationalt bl.a.
kinesiske byer, ligesom projektet er en aktiv deltager i C40-CCI Climate Positive samarbejdet med fokus
på at gøre verdens største byer CO2-neutrale.

