
 

 

 
 
Erfaren projektleder til energiprojekter 

 

Brænder du for spændende teknologi og udfordrende projekter, og har du tidligere bevist, at du kan 
eksekvere komplekse EPC totalentrepriser inden for energiproduktion? Så er du måske vores nye 
projektleder. 
 
Dall Energy er i gang med et spændende projekt i Frankrig – et 20 MW biomasseanlæg i byen Rouen til det 
franske energiselskab Dalkia. Kontrakten med Dalkia har endvidere sikret Dall Energy et betydeligt tilskud 
fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, som vil bidrage til virksomhedens udvikling og 
internationalisering. Derudover afleverede Dall Energy i 2018 et 6 MW kraftvarmeværk til Sindal 
Varmeforsyning to uger før tidsplanen. Anlægget er en succes og Sindal Varmeforsyning har, som et 
resultat, reduceret varmeprisen i 2019.  
 
Dall Energy står nu overfor flere spændende projekter, og derfor søges nu endnu en projektleder. 
 
Vil du være en del af et innovativt, dynamisk og passioneret team? Og vil du være med til at designe og 
bygge helt unikke biomasse kraftvarmeværker, som kan sikre os mindre forurening i fremtiden? Så er 
jobbet som projektleder hos Dall Energy måske noget for dig. 
 
Vi forestiller os, at du er en udadvendt person med et stort naturligt drive, gerne med baggrund som el-
/mekanisk-ingeniør eller maskinmester, og med minimum 5 års erfaring som projektleder for ”turn-key” 
kraftværksprojekter eller tilsvarende komplekse industrianlæg. Derudover har du formentligt også erfaring 
inden for design af energianlæg. Dine primære ansvarsområder som projektleder vil blive: 
 

- Ansvarlig for tid, økonomi, kvalitet, afrapportering og leverance af projektet 
- Kundehåndtering og kontakt og kommunikation til øvrige interessenter i forbindelse med 

eksekveringen af kontrakten  
- Forestå kontraktforhandling med leverandører i tæt samarbejde med indkøber, samt kvalitetssikre 

kontrakter inden underskrift 
- Sikre og forestå planlægning af projektets aktiviteter 
- Inspektion og opfølgning på leverancer i leverandørens værksted og på siten  
- Bistå udarbejdelse af: tekniske specifikationer, grundlaget for PI diagrammer og 

funktionsbeskrivelse (evt. et eller flere delsystemer) 
- Bistå i forbindelse med siteaktivitet i byggefasen og under idriftsættelsen 

 
I Dall Energy arbejder vi med alle faserne i opbygningen af biomasse kraftvarmeværker, lige fra 
specifikation af udstyr til eksekvering og idriftsættelse af anlæggene. Det er derfor vigtigt, at du 
interesserer dig for mange forskellige discipliner indenfor dette område. Da vi stadig er et mindre team er 
det vigtigt for os, at du også har lyst og kvalifikationer til at deltage i øvrige projektrelaterede opgaver.   
 
Din arbejdsplads vil primært være på vores kontor i Hørsholm, men rejseaktivitet i Danmark og udland må 
påregnes i et omfang svarende til ca. 30 - 40 dage pr. år. Da vi også arbejder med udenlandske kunder og 
leverandører forventer vi, at du også kan kommunikere problemfrit på engelsk i skrift og tale. 
 
Dall Energy  
Dall Energy er et ungt, innovativt ingeniørfirma med speciale i biomasse teknologier. Dall Energy har 
udviklet en biomasseovn, hvis egenskaber adskiller sig fra traditionelle biomasseovne f.eks. ved: 

 meget stor brændselsfleksibilitet 

 ca. 95% mindre støv og CO 

 ca. 50% mindre NOx 

 lave vedligeholdelsesomkostninger 



 

 

 
 
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. Senest i december 2017, har vi modtaget en ”Blue-Tech award” i Kina, som anerkendelse 
af vores helt unikke produkt, og de meget store miljø- og driftsfordele vores teknologi tilbyder. 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.  Dall Energy er teknologileverandør og totalentreprenør. 
Afhængig af den pågældende sitelokation sælger vi enten vores egenudviklede nøglekomponenter eller 
komplette varme/kraftvarmeværker i totalentreprise. 
 
Såfremt du er interesseret i jobbet, bedes du kontakte Claus Hvidkjær, Electa på telefon 27117788. Electa 
håndterer denne rekruttering på vegne af Dall Energy.  
Du er også velkommen til at ringe til Asger Damgaard, Projektchef, på telefon  40960010, for afklarende 
spørgsmål om stillingen. 
Forventet ansættelse pr. 1. januar  2020. 
 


