Teknisk Indkøbschef til Green Tech virksomhed
Vil du være med, når det gælder om at være på forkant, sælge og levere nye innovative og miljøvenlige
løsninger indenfor energiressourcer i biomasse? Brænder du for spændende teknologi, grøn omstilling
og innovation, og kan du se dig selv bane vejen for dialogen med Dall Energys leverandører?
Ingeniørvirksomheden Dall Energy er i fortsat vækst, og vi søger en teknisk indkøbschef, som vil blive
ansvarlig for selskabets samlede projektindkøb, hos leverandører i både Danmark og udlandet.
Dall Energy er en ingeniørvirksomhed, som har baggrund i biomasseforbrænding og forgasning.
Firmaets har siden opstarten for 12 år siden og indtil nu etableret en produktplatform af ingeniørdesignet, gennemtestet og patenteret udstyr, der med adskillige idriftsatte anlæg dokumenterer
enestående resultater.
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. Erfaringerne fra disse anlæg viser at såvel miljøforhold og
økonomi for kunden er særdeles gode. Vi er nu i slutfasen med et spændende projekt på et 12 MW
kraftvarme-projekt i Sorø, som skal forsyne Sorø med miljøvenlig el- og varme fra lokalt haveparkaffald
– og i opstartsfasen på yderligere 2 projekter.
Selskabets medarbejdere består af en række teknikere og ingeniører, der har arbejdet med
biomasseforbrænding i mange år, og vi har gjort det til vores primære mål at tilbyde virksomheder og
varmeværker biomasseanlæg, som er miljøvenlige og brændselsfleksible.
Om stillingen
Er du personen, der sætter baren og standarden højt for, hvordan vi indkøber og håndterer hele
indkøbsprocessen i ind- og udland for Dall Energy?
Indkøbsfunktion er væsentligt for vores succes, og du vil bidrage med din erfaring med at indkøbe
vare- og tjenesteydelser, identificering og kvalificering af leverandører, indhente tilbud og forhandle
den rigtige pris.
Du forstår mekanismerne i indkøbsprocesserne til bunds, og har med din tunge erfaring på indkøb og i
kontraktforhandling af teknisk udstyr, mod på egenhændigt, med solid teknisk støtte fra dine nye
kollegaer i DE, at udføre vore indkøbsopgaver. Du sætter en ære i at sikre et højt niveau for dit
arbejde, herunder systematisk og løbende udvikle, forbedre og forenkle processerne for indkøb.
Du arbejder tæt sammen med vore projektledere og I udarbejder sammen en indkøbsplan i projektets
opstartsfase, og bruger derefter denne til styring af indkøbene gennem projektet. Indkøbene vil både
være for fremstilling af vore egne konstruktioner og leverandørkonstruktioner, og vil variere i størrelse
fra smådele, og til hele systemleverancer fra underleverandører.
Det vil være et plus, hvis du er stærk inden for kommercielle garantier, bankforretninger og forsikring.
Da du bliver en del af Projektafdelingen, vil du naturligt støtte op om øvrige aktiviteter inden for
teamet, herunder f.eks. QA- og dokumentationsarbejde.

Som teknisk indkøbschef vil du referere til vores projektchef, og dine opgaver vil bl.a. se ud som følger:
- Overordnet ansvarlig for Dall Energys samlede indkøbsfunktion
- Skrivning af udbud og evaluering af indhentede tilbud
- Forhandlinger med leverandører om indkøb og rammeaftaler
- Udarbejde kontrakter og indkøb til nye projekter, og projekter under garanti
- Udarbejde kommercielle garantier og forsikringsaftaler
- Udarbejde shippingaftaler
- Deltage konstruktivt i ”lessons learned” proces omkring indkøb
Om dig – du har:
- Solid erfaring fra lignende- eller tilsvarende stilling, med international leverandør- og
kundemasse
- Solid erfaring med at udarbejde og forhandle ”juridisk tunge” indkøbskontrakter, primært på
engelsk
- Erfaring med teknisk indkøb, gerne til energisektoren
- Gerne en ingeniørmæssig eller anden teknisk baggrund
- Erfaring fra projektorienteret virksomhed
- Fokus på detaljen og en stor teamspiller
- Et naturligt drive og engagement i firmaets produkter og projekter
Her i Dall Energy vil du komme til at samarbejde med et specialiseret team af medarbejdere, hvor vi
alle brænder for kvaliteten i vores arbejde. Vi kan tilbyde dig en stilling, hvor indkøb er dit primære
ansvars- og funktionsområde – et væsentligt element for selskabets spændende og fortsatte vækst!
Vi tilbyder naturligvis en attraktiv lønpakke, der matcher dine kvalifikationer. Stillingen er en
fuldtidsstilling, og du kommer til at arbejde på vort kontor i Hørsholm.
Såfremt du er interesseret i jobbet, bedes du kontakte Claus Hvidkjær, Electa – 27117788. Electa
håndterer denne rekruttering på vegne af Dall Energy.
Søg stillingen her https://www.electa.dk/jobs/1241577-indkober
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, og vi holder løbende samtaler.
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte projektchef, Asger
Damgaard på tlf.: +45 4096 0010 eller e-mail asd@dallenergy.com.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Om os:
Det er Dall Energys vision at udvikle og levere ny og forbedret energi og miljørigtig teknologi til det
globale marked.
Vores fokus er igennem termiske processer at skabe fjernvarme, kombineret varme og energi til såvel
køling som el-produktion.
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.

