Sønderborgs ProjectZero skal have ny direktør
Efter 14 år på posten som administrerende direktør, har Peter Rathje meddelt bestyrelsen for ProjectZero, at han ønsker at fratræde som
direktør ved udgangen af 1. kvartal 2022.
Bestyrelsen for ProjectZero har igangsat en rekrutteringsproces for at finde en ny direktør, hvis opgave bliver at gennemføre
Masterplan2029, så Sønderborg-området når målet om CO2-neutralitet i 2029.
Af ProjectZero (mailto:post@projectzero.dk)

Peter Rathje har været ProjectZero sekretariatets frontløber siden 2007, hvor visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 blev udviklet og
besluttet gennemført af et enigt Byråd.
”Peter og sekretariatet har leveret store resultater siden 2007 – og særligt det seneste år - har der været arbejdet intensivt på at sikre vejen mod nullet i
2029 i forbindelse med udarbejdelsen af MasterPlan2029, herunder det igangværende arbejde med at eksekvere de mange handleplaner der skal sikre
gennemførelsen af Masterplan2029”, siger Lars Tveen, formand for ProjectZero Fonden.
I 2020 nåede Sønderborg-området en vigtig milepæl med en samlet reduktion på 51,7 procent CO2 siden 2007 og de kommende 8 år, skal
Masterplan2029 vise vejen til at realisere den ambitiøse målsætning om et 100 procent CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.
”ProjectZero har for mig personligt været en både spændende og udviklende udfordring igennem de sidste 14 år og jeg giver nu stafetten videre, så friske
ledelseskræfter kan bistå Sønderborg-området med at realisere nullet i 2029. De fleste løsninger er kendte, nu skal vi ’bare’ have alle med og op i fuld
skala”, siger Peter Rathje.
Peter Rathje vil, efter sin fratræden som direktør, supportere ProjectZero for at sikre færdiggørelsen af en række konkrete EU-projekter og sikre, at viden
og erfaringer fastholdes i ProjectZero-sekretariatet.
Bestyrelsen har igangsat en ekstern rekrutteringsproces og det forventes, at en ny ProjectZero-direktør tiltræder i 2. kvartal 2022.
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