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Vil du være en del af et innovativt, dynamisk og passioneret team? Og vil du påtage dig ansvaret for vores
3D layouts, konstruktioner og PI diagrammer – samtidig med at du assisterer på de forskellige projekter? Så
er jobbet hos Dall Energy måske noget for dig.
Vi forestiller os at du er en udadvendt person med et godt drive, gerne med baggrund som konstruktør eller
ingeniør, og med erfaring indenfor energi- eller proces anlæg, herunder:
 3D tegninger i Inventor eller Solid Works
- Anlægslayout
- Rørdesign
 Konstruktion af maskinkomponenter
 Udarbejde og tilpasse PI diagrammer
Da vi er et mindre team er det vigtigt for os, at du også har lyst til at:




Assistance til projektleder
Udfærdige anlægsdokumentation og CE mærkning
Deltage i øvrige projektrelaterede opgaver

Din arbejdsplads vil primært være på vores kontor i Hørsholm, men du skal være villig til at påtage dig
rejseaktivitet i Danmark og evt. lidt i udlandet.
Dall Energy
Dall Energy er et ungt innovativt ingeniørfirma med speciale i biomasse teknologier. Dall Energy har
udviklet en biomasse ovn, hvis egenskaber adskiller sig fra traditionelle biomasseovne f.eks. ved:
 Stor brændselsfleksibilitet
 Ca. 95% mindre støv og CO
 Ca. 50% mindre NOx
 Lave vedligeholdelsesomkostninger
Der er etableret 3 anlæg med vores forbrændingsteknologi: I Bogense, Sønderborg og hos Warwick Mills,
en industriel virksomhed i USA. I disse tre anlæg havde Dall Energy ansvar for design og rådgivning omkring
ovnen, mens samarbejdspartnere havde ansvar for produktion, montage og indkøring af ovnen. I de
kommende projekter vil Dall Energy selv være ansvarlig for både design, produktion, montage, indkøring af
ovnen, og i visse tilfælde for det komplette biomasseanlæg.
Vores produkt har de seneste år opnået international opmærksomhed og anerkendelse. Dall Energy har
eksempelvis vundet flere internationale innovationspriser og været portrætteret i CNN international og
New York Times. Vi oplever derfor en stadig større interesse for vores teknologi i ind- og udland, og vi
forventer som følge heraf, at Dall Energy vil vokse betydeligt de kommende år.
Såfremt du er interesseret i jobbet, bedes du sende din ansøgning og CV på ae@dallenergy.com.
Du kan også ringe til undertegnede for afklarende spørgsmål på telefon: 40 76 69 06.
Anders Emus, Project chef

