
PROJEKTLEDER TIL TVIS
I TVIS arbejder vi professionelt og målrettet for at fremme grøn 
omstilling og skabe de bedste vilkår for fjernvarmeforbrugerne i fire 
kommuner på den korte og lange bane. TVIS er central i den grønne 
omstilling i Trekantområdet, og vi har travlt med udviklingsopgaver. 
Fjernvarmen skal ud til nye forbrugere, og vi skal udvikle vores 
forsyningsaftaler, så de understøtter bæredygtige bysamfund. 

Vi søger derfor en dygtig og engageret projektleder, som kan udvikle og 
idriftsætte de mange projekter, som skal gennemføres de kommende 
år. Vi skal blandt arbejde med udvidelser og naturgaskonvertering, 
overskudsvarme fra PtX, procesvarme til erhverv og nye vedvarende 
energikilder.

Vi har brug for endnu et talent til vores udviklingsteam, som består af 
projektchefen og tre projektingeniører. Vi er en lille organisation med 23 
medarbejdere med en flad organisationsstruktur og tæt samarbejde 
mellem projekt, drift, administration og direktion. 

TVIS har en stor geografisk og menneskelig berøringsflade med mange 
værdifulde interessenter især i de kommunale embedsværk, rådgivere, 
leverandører og fjernvarmeselskaberne. Vi leverer grøn varme til 9 fjern-
varmeselskaber i Vejle, Kolding, Middelfart og Fredericia, som 
tilsammen har 60.000 større og mindre forbrugere, og vi har ansvaret for 
123 kilome-ter transmissionsrør med tilhørende varmeinfrastruktur. 
Nogle af vores vigtigste idealer er, at vi fortsat sikrer varmeforbrugernes 
tillid til høj for-syningssikkerhed og komfort, lave priser og langsigtede 
miljøhensyn.

STILLINGEN
I projektafdelingen får du mulighed for at deltage aktivt i udviklingen af 
selskabets mange spændende projekter. Du vil få en bred kontakt-flade 
såvel internt som eksternt til blandt andre centrale myndigheder, ejer-
kommuner, fjernvarmeselskaber, leverandører og rådgivere. 

Som projektleder hos TVIS skal du primært :
•  lede, styre og gennemføre projekter fra udbud til aflevering.
•  koordinere projekter på tværs af afdelingerne i TVIS, hvor du skal indgå

aktivt i samarbejdet med andre projektledere. 
•  opfølge og gå i dialog med relevante interessenter som ejerkommuner,

varmeselskaber, planlæggere, rådgivere, entreprenører og så videre.
•  varetage myndighedsbehandlinger af fjernvarmeprojekter.
•  bidrage med praktiske løsninger i forbindelse med udførelse af projekter.
•  definere, udvikle og planlægge andre opgaver internt i TVIS.
• løse Ad hoc-opgaver i en mindre organisation.

På den måde bidrager vi tilsammen proaktivt den grønne omstilling i fire 
kommuner i Trekantområdet.

KANDIDATEN
Den rette kandidat er formodentlig ingeniør, men du kan også have en 
baggrund som maskinmester eller lignende med nogle års erfaring og ger-
ne med kendskab til energibranchen og grøn omstilling af energisystemer. 
Du har brancheviden eller anden kendskab til fjernvarme og varmeforsy-
ning, men vi sørger for en grundig indføring i TVIS, vores værdier og ansvar.

Du har eventuelt erfaring fra et rådgivende ingeniørfirma, et andet 
forsynings selskab, entreprenørvirksomhed eller lign.

Du har gode analytiske evner med interesse for at kombinere økonomi 
og teknik i energisektoren.

Du har lyst til at arbejde i og kender værdien af en mindre organisation, 
der har en stor berøringsflade udadtil.

Du kan arbejde struktureret og målrettet mod dine mål og deadlines. 
Du er dybt fagligt funderet i den måde, du arbejder på, herunder har du 
særlig interesse for at gennemføre projektarbejde. 

Det er derfor vigtigt, at du:
•  er selvstændig og tager ansvar
•  er fagligt stærk
•  har gode samarbejdsevner
•  er udadvendt og tillidsskabende
•  har god situationsfornemmelse
•  er en god kollega og respekterer andre
•  fleksibel og energisk
•  selvstartende og proaktiv

Du bor i køreafstand til virksomheden.

BENEFITS
TVIS tilbyder en spændende og udviklende stilling i en fleksibel organisa-
tion i attraktive rammer med gode muligheder for tværfagligt samarbej-
de og for at påvirke egne opgaver og retning. Når man har fundet sig godt 
til rette i stillingen, vil der være mulighed for at have hjemmearbejdsdage.

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen er en fuldtidsstilling, og TVIS tilbyder en attraktiv lønpakke. 

TILTRÆDELSE
TVIS forventer tiltrædelse snarest muligt, da vi har et stort 
aktivitetsniveau, men venter gerne på den rette kandidat.

KONTAKT
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte 
Projektchef Anders Jepsen på aj@tvis.net eller 23308007

ANSØGNING
Din ansøgning sendes til job@tvis.net  
og der er ansøgningsfrist d. 26. jan. 2022.
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