
 

 

 
 
 
Project Manager til DBDH 
 
DBDH søger en Project Manager, der skal tage lead på DBDHs internationale 
projekter. Med support fra det øvrige sekretariat skal du tage ansvar for at involvere 
DBDH i diverse internationale markedsudviklingsprojekter indenfor fjernvarme og 
fjernkøling, samt tage ansvar for eksekveringen heraf. Ligeledes vil der være opgaver 
rettet mod at påvirke den politiske dagsorden for fremme af eksport. 
 
DBDH har i dag et dynamisk sekretariat på 5 personer som arbejder med 
netværksarrangementer, eksportfremmeprojekter, kommunikation og politisk 
interessevaretagelse. Arbejdsområderne er fordelt imellem medarbejderne, men 
efter behov hjælper vi hinanden.  
 
Det seneste år har DBDH i stigende grad været involveret i en række 
markedsmodnings-, forsknings- & udviklingsprojekter med danske og udenlandske 
organisationer. Det er alle projekter som har fokus på fjernvarme og fjernkøling og 
som fremmer markedsudviklingen i forskellige lande. Derfor har vi nu brug for en 
ekstra person, som kan tage ansvaret for de mange nye projekter, vi har fået 
bevilling til - samt være med til at sikre DBDH en fremtidig pipeline af danske og 
internationale projekter.  
 
Generelt skal du bidrage til at fremme DBDHs vision: “Promoting district energy for a 
sustainable city transformation” og mission: DBDH skal være “Go-To-Platformen for 
fjernvarme”. 
 
DBDH ønsker at være den danske fjernvarmebranches eksportorganisation og 
stærkeste netværk, og det sker ved at understøtte medlemmernes udvikling, 
samarbejde, netværk for derigennem at skabe størst mulig værdi for medlemmerne.  
 
Du bør have interesse og indsigt i energirelaterede emner, og du ønsker at bevæge 
dig videre og bruge din viden til at involvere DBDH i danske og internationale 
energiprojekter. Det er meget vigtigt at du forstår at bruge et netværk – både i 
Danmark og internationalt.  
 
For den rette person er der tale om en fagligt og personligt udfordrende opgave, 
hvor der også skal påregnes lidt rejseaktiviteter i forbindelse med afvikling af 
projekterne.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Vores nye Project Manager har bl.a. disse kvalifikationer: 
Faglig relevant baggrund og gerne kendskab til fjervarmesektoren 
Projektledererfaring 
Perfekt til skriftlig formulering på engelsk 
Erfaring med at skrive projektansøgninger 
International erfaring 
Forståelse og interesse for energipolitiske systemer i ind- og udland 
Evner at skabe og drive netværk 
Selvstændig, udadvendt, initiativrig og med analytiske evner 
Engelsk på forhandlingsniveau samt gerne lidt tysk kendskab 
 
DBDH tilbyder: 
Ansættelse i en brancheorganisation med spændende og inspirerende opgaver 
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling 
Godt arbejdsmiljø med en bred national og international kontaktflade 
Dygtige og kompetente kolleger 
Løn i overensstemmelse med kvalifikationer 
 
Start pr. 1. juni eller snarest derefter 
 
Ansøgning 
Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til direktør Lars Hummelmose, mobil 
2990 0080.  
 
Ansøgning og CV bedes senest fredag d. 26. marts, sendt pr. e-mail til lh@dbdh.dk  
 
 
DBDH blev grundlagt i 1978 og har som formål at fremme danske 
erhvervsvirksomheders eksport inden for alle områder af fjernvarme- kraftvarme- og 
fjernkølesektoren, og foreningen arbejder ud fra følgende mission: Promoting district 
energy for a sustainable city tranformation. 
 
DBDH tæller i dag ca. 70 medlemsvirksomheder som spænder fra mindre 
nichevirksomheder over visionære forsyningsselskaber, til de førende 
industrivirksomheder samt de ledende danske rådgivere. Med denne brede 
medlemstilslutning repræsenterer DBDH alle teknologier, ydelser og produkter inden 
for det danske fjernvarmekoncept og bliver på dette grundlag anerkendt og 
respekteret som en værdig samarbejdspartner for danske virksomheder med 
udlandsinteresser og af mange samarbejdspartnere i udlandet. 


