
    
 
 
 

Engineeringchef til Biomasse Selskab  
 

Vil du være med, når det gælder om at være på forkant, designe og implementere innovative og 
miljøvenlige energiløsninger? Brænder du for spændende teknologi, grøn omstilling og innovation, og 
kan du se dig selv være leder for vores tekniske afdeling, og samtidig være en tung teknisk bidragsyder 
hos Dall Energy? 
 
Ingeniørvirksomheden Dall Energy er i fortsat vækst. Vi er blevet Gazelle virksomhed i både 2019 og 
2020, og i 2020 blev Dall Energy den energivirksomhed i Europa med den 4. største vækst (Financial 
Times).  Vi ønsker at styrke organisationen og søger nu en Engineeringchef til teknisk afdeling, som vil 
blive overordnet ansvarlig for at yde teknisk bistand og support på tværs af virksomheden. Dette er en 
nyoprettet stilling, idet det tekniske ansvarsområde hidtil er blevet varetaget af hhv. stifter/CEO og af 
lederen for projektafdelingen.  
 
Dall Energy har fået eftervist vores innovative teknologi på 5 fuldskala anlæg i Bogense, Sønderborg, 
Sindal og på et anlæg i USA og et i Frankrig til det franske energiselskab Dalkia. Erfaringerne fra disse 
anlæg viser at såvel miljøforhold og økonomi for kunden er særdeles gode. Vi er nu godt i gang med et 
12 MW kraftvarme projekt i Sorø, som skal forsyne Sorø med miljøvenlig el- og varme fra lokalt have-
park overskud, og vi kan se et stigende behov for at få yderligere teknisk viden ombord for at kunne 
håndtere fremtidige projekter. 
 
Selskabets medarbejdere består for en stor del af en række ingeniører, der har arbejdet med 
biomasseforbrænding i mange år.  
 
Om stillingen  
Dit fokus er naturligt på at sikre de bedste tekniske løsninger. Teknisk afdeling yder teknisk input, design 
og specificering til projekterne, og samarbejder tæt med projektafdelingen omkring håndtering af 
underleverandører på projekter i ind- og udland – i tæt dialog med den enkelte projektleder. 
Derudover vil du og din afdeling arbejde tæt sammen med salg omkring teknisk input og sparring til 
tilbud/udbud. 
 
Du og dine medarbejdere yder teknisk bistand og support, ex. tekniske specifikationer til indkøb, design, 
proces, 3D og P&I diagrammer, el-design og kontrol. Vi forventer, at du kommer til selv at deltage i 
udarbejdelse af specifikationer samt deltage i projektbaseret udlægning af nye størrelser. Du kommer 
formentlig med erfaring inden for nogle af følgende områder: forbrænding og forgasningsprocesser, 
kemi, korrosion, termodynamik, materialer (ildfast, stål, plast, glasfiber), røggasvaskere (skrubbere), 
vand og dampkedler, pumper og blæsere samt instrumenter.  
Derudover vil du deltage i teknisk udvikling, også omkring forbedringsprocesser for time- og 
omkostningsbesparelser, procesberegning af forgasning og forbrænding af faste brændsler. 

 
Din afdeling består primært af ingeniører med typisk maskin- eller el-baggrund, 3D tegnere, og QA, og 
det ligger naturligt til dig, at du leder og motiverer dit team af tekniske specialister. 
 
Vi forventer, at du har et bredt teknisk overblik, hvor du både kan sparre med vores CEO og fagligt støtte 
dine medarbejdere. Du bliver den tekniske go-to person i Dall Energy, så du skal have lyst til at være en 
tung teknisk spiller, og samtidig prioritere og balancere ledelsesdelen for dine medarbejdere. Vi 
forventer også, at du bliver en naturlig bidragsyder omkring fremtidige produkter samt tager 
medejerskab for produktdelen af vores 2025 strategi. 
 



Som Engineeringchef vil du referere til CEO, og dine opgaver indebærer bl.a. at: 
- være overordnet ansvarlig for at yde teknisk bistand og support 
- sikre teknisk ekspertise inden for proces, mekanik og el 
- sikre support til salg og projektafdeling 
- yde sparring om selskabets produktudvikling  
- rapportere løbende for egen afdeling 
- være en del af selskabets ledergruppe 

og ikke mindst, at du motiveres af at støtte og udvikle dine medarbejdere - foreløbigt 4 -5 medarbejdere. 
   
Om dig 

- Solid erfaring fra lignende - eller tilsvarende teknisk stilling 
- Ingeniørmæssig baggrund – gerne indenfor energisektoren 
- Erfaring fra projekt-orienteret virksomhed 
- Ledelseserfaring 
- Målrettet og relations-skabende 
- Pro-aktiv og har et naturligt drive og engagement i firmaets igangværende og fremtidige 

projekter 
 
Her i Dall Energy vil du komme til at samarbejde med et specialiseret team af kolleger, hvor vi alle 
brænder for kvaliteten i vores arbejde.  
Vi kan derfor tilbyde dig en stilling, hvor ansvaret for at yde teknisk bistand samt varetage ledelsesrollen 
for dine medarbejdere er dit primære ansvars- og funktionsområde, og du vil blive en væsentlig 
bidragsyder for selskabets spændende og fortsatte vækst. 

 
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke, der afspejler markedsvilkår og kvalifikationer. Stillingen er en 
fuldtidsstilling og ønskes besat hurtigst muligt. 
 
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CEO Jens Dall Bentzen på 
tlf.: +45 29 87 22 22 eller e-mail jdb@dallenergy.com. 
 
Electa ApS håndterer denne rekruttering på vegne af Dall Energy. Ønsker du at søge denne stilling, 

bedes du benytte dette link: https://www.electa.dk/jobs/1080240-engineeringchef-til-
biomasseselskab 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Om os: 
Det er Dall Energys vision at reducere miljø- og klima-påvirkning fra energiproduktion. 

Hovedformålet med den nye teknologi som vi har udviklet, er at reducere den miljømæssige 
påvirkning, der genereres igennem energiproduktion, og vi har derfor fokus på CO2 neutral 
brændsel, øget energi effektivitet samt lavere emissioner.   
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