
Har du lyst til at blive del af et åbent og arbejdende fællesskab, der 

omsætter tanker om vedvarende energi til konkrete initiativer? 
 

 

Projektplanlægger med interesse for at virkeliggøre lokale 

energibesparelsesinitiativer søges til Energiakademiet på Samsø  

 

Energiakademiet er et projektorienteret samlingssted for energibesparelser og vedvarende 

energi, hvor vi udover at samle håndgribelig viden fra det arbejde, som Samsø har arbejdet 

med i forbindelse med Vedvarende Energi Ø-projektet - fra Vindmøller over halmbaseret 

fjernvarme til rapstraktorer -,  også skaber nye projekter og samler mennesker, der ønsker at 

blive klogere på disse erfaringer og diskutere vedvarende energi og hvordan man rent 

praktisk kan omsætte disse til lokale projekter i Danmark og resten af verden.  

 

Energiakademiet har 8 medarbejdere og holder til i eget hus, der ligger nord for Ballen Havn 

på Samsø. Huset er opført ud fra økologiske grundprincipper, rummer kontorer og 

konferencefaciliteter og har frit udsyn ud over landskabet.  

Du kan læse mere om Energiakademiet her: http://www.energiakademiet.dk  

 

 

Hvad tilbyder vi? 

Vi tilbyder en stilling i et projektorienteret, omskifteligt og rummeligt miljø, hvor der løbende 

kommer gæster og samarbejdspartnere fra ind- og udland, og hvor der på baggrund af  

erfaringerne fra Vedvarende Energi-Ø-projekterne er etableret en platform for udvikling  i 

form af viden om energi samt lokal forankring, lokale, nationale og internationale netværk i 

regioner, ministerier, virksomheder… og en djævelsk god og prestigefyldt historie. 

Desuden er der på øen rig mulighed for at dyrke naturen, mærke havet og opleve nærvær og 

ro.  

 

Jobbet  

Du får ansvaret for  

• at planlægge energibesparende projekter sammen med kommunerne, hvad angår 

udarbejdelse af energiregnskaber og etablering af beregningsmodeller, idet en 

væsentlig opgave består i at synliggøre og formidle den værdi, disse projekter kan 

tilføre kommunerne.  

• Mere generelt at give input til og vurdere den fagtekniske del af udviklingsprojekter – 

EU og andre fonde -  indenfor eksempelvis biogas, transport og intelligente 

energisystemer og vil derfor indgå i et samarbejde med mange forskellige aktører fra 

ind- og udland.  

• Da Energiakademiet er i færd med at udarbejde den langsigtede strategi, vil du 

endvidere blive inddraget i udviklingen og gennemførelsen af denne.  

 



Ansøgerens baggrund 

• Ingeniør eller lignende – arkitekt eksempelvis  

• stor erfaring med projektplanlægning – gerne fra EU-projekter  

• gerne krydret med erfaring som leder   

• besidder en bred viden om energi 

• god til at kommunikere på tværs af forskelligheder  

• evner at inddrage kunder og samarbejdspartnere og oversætte deres behov til 

konkrete løsninger 

• Skæv erfaring er en fordel 

• Interesse i lokaludvikling og udvikling i det hele taget 

• Bevare fokus og fatning på trods af høj kompleksitet 

• engelsk i både skrift og tale.  

 

Kommunikation 

Har du spørgsmål vedr. Jobbet, er du velkommen til at kontakte Susanne Muusmann på tlf. 

3135 5759. 

 

Ansøgning samt CV bedes sendt til sh@energiakademi.dk senest tirsdag d. 1.juni, idet 

ansøgerens navn samt “stilling som projektplanlægger” angives i emnefeltet. 

 

 

 

 

 

 

 


