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ER DU VORES NYE 
PROJEKTINGENIØR? 

Arbejder du systematisk og omhyggeligt? Samarbejder du godt med andre og 
forstår du at arbejde præcist og helhedsorienteret med dine egne projekter? 
Så kan det være dig vi mangler på vores hold.  

GEV er et andelsejet multiforsyningsselskab med ansvar for den lokale infrastruktur og forsyning i Grindsted inden for 
vand, fjernvarme, elektricitet og fibernet. Derudover har koncernen kommercielle aktiviteter. Vi er 36 medarbejdere og 
en del af vores DNA er vores fokus på bæredygtig og grøn omstilling. I GEV ønsker vi at være lokalt engagerede og har en 
uformel og åben kultur, hvor vores tre værdier – professionel, åben, samarbejde – er aktive værdier vi bruger i vores 
arbejde hver dag.  
 
Attraktivt job i velfungerende koncern 
Du bliver en del af vores projektafdeling, som består af 3 medarbejdere, der har tæt tilknytning til vores driftsafdeling i 
hverdagen. Særligt vil du have et tæt samarbejde med vores tilsynsførende på el-området, men kommunikation med 
både interne og eksterne samarbejdspartnere bliver også en del af hverdagen.  
Løn og ansættelsesvilkår aftaler vi individuelt, ud fra dine kompetencer og kvalifikationer. 
 
Du er: 

• uddannet som f.eks. el-ingeniør suppleret med kurser inden for projektledelse. 
• Godkendt som Driftsansvarlig af Sikkerhedsstyrelsen (personlig godkendelse) eller i stand til, via dine 

kvalifikationer, at blive godkendt. 
• erfaren inden for projektledelse, tilsyn og systematisk vedligehold. Samtidigt arbejder du effektivt og bidrager 

til at sørge for, at dit arbejde lever op til vores mission, værdier og strategiske planer på dit område. 
• tålmodig, involverende og empatisk i samarbejdet med både interne og eksterne partnere. 
• med til at skabe overblik, prioriterer og koordinerer. 
• i besiddelse af et veludviklet gen, som er relationsskabende, service- og kundeorienteret. 
• god til at arbejde struktureret og du overholder fastlagte deadlines. 
• ansvarlig og udviser en adfærd, der understøtter vores værdier og strategi i dit daglige arbejde. 

  
Dine opgaver er bl.a.: 

• Projektering: Renovering, omlægning og nye anlæg. Udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud, 
særligt med fokus på elnet, gadelys og fibernet. Udforme og afsende kontrakter. Sparring og styring af 
projekter med tilsynsførende og andre, herunder f.eks. styring af garantier. 

• Deltagelse i teknikermøder, herunder ajourføring af projektoversigt inkl. økonomi. 
• Håndtere kommunikation og være overordnet kontaktperson i forbindelse med dine projekter. 
• Generel sikring af overholdelse af projektets tidsplan, leverance, økonomi og efterfølgende evaluering. 

 
Kan du se dig selv hos os? 
Så send din ansøgning på e-mail: job@gev.dk, mrk. ”Projektingeniør”. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
vores Drifts- & Projektchef Leif Jørgensen på 22 18 02 86. 
 
Send din ansøgning allerede i dag. Vi tager løbende egnede kandidater ind til samtale og venter gerne på den rette 
kandidat. 
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