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Unikt PtX-partnerskab søger kommunikativt stærk Konsulent/Seniorkonsulent 

med viden om energisektoren 

Drømmer du om at sætte et stort grønt fingeraftryk på fremtiden sammen med landets førende PtX-

virksomheder og kommuner? Vil du være en del af holdet, der for alvor sætter PtX-indsatsen i 

Trekantområdet på landkortet? Og kan du omsætte din faglighed til konkrete tiltag inden for energi, 

klima og håndtering af interessenter?  

Så kom med ind i PtX-maskinrummet, hvor vi tager fat om den svære del af den grønne omstilling, og 
hvor der for den rette profil nu er en unik jobmulighed i Triangle Energy Alliance (TEA) – PtX 

partnerskabet i Trekantområdet.  

Vi har brug for en medarbejder, der ikke er bange for at løse en stor spændvidde af opgaver, og som 

hurtigt kan navigere i spændingsfeltet mellem kommuner og virksomheder, mellem teknik og politik, 

internt og eksternt og ikke mindst mellem teori og praktiske opgaver.  

Den ideelle kandidat har en bred viden om energi, energipolitik, klima og kommunikation gerne med et 

solidt netværk i relevante brancher.  

Din baggrund kan være alsidig og indgangen til jobbet mange. Vigtigst er din evne til at arbejde 

projektorienteret, dit udviklingsmindset og din passion for at drive forandringer i den grønne 

dagsorden gennem vores partnere. Derfor er vi også åbne for ansøgere på både konsulent og 

seniorkonsulent niveau.     

Nøgleord for stillingen er: Stor netværksforståelse, stærke kommunikative evner og indsigt i 

energisektoren, hvad enten det måtte være på det regulatoriske, tekniske eller politiske område. 

Du varetager partnerskabets interesser hos TEA blandt andet, men ikke udtømmende eller prioriteret, 

i form af: 

Kommunikation om PtX og partnerskabet i bred forstand gennem kronikker, debatindlæg, 

løbende aktiviteter og udvikling af hhv. vores LinkedIn profil og hjemmeside samt grafisk profil 

med eksterne parter.  

Bidrage i udvikling og gennemførelse af analyser, kortlægninger m.m. i samarbejde med 

eksterne rådgivere. 

Ansvarlig for at drive og udvikle TEA’s pressenetværk og på sigt måske flere fora 

Planlægning, koordinering og gennemførelse af PtX relaterede events, hvor vores partnerskab 

sættes på landkortet og vores partnere engageres, herunder Klimafolkemødet i Middelfart, 

konferencer, studieture, partnermøder m.m. 

Masser af ad hoc-opgaver om funding-muligheder, løbende faglig sparring om relevante

faglige og politiske udspil med indflydelse på PtX-området.

Vi tilbyder 

Som medarbejder i TEA bliver du en del af en mindre organisation med to medarbejdere og en 

arbejdende formand, men med stor tyngde og bred kontaktflade til partnervirksomheder, 

kommuner/region og andre centrale aktører. Så hvis du trives i et arbejdsmiljø, hvor meningsfulde

relationer og grøn omstilling af samfundet er en forudsætning, er TEA det helt rigtige sted for dig. 
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Samtidig er vi en del af et energitungt kontorfællesskab, hvor du automatisk bliver en del af et 

varierende og fagligt relevant arbejdsmiljø i Port House. 

Efter en indkøringsperiode bliver du ansvarlig for din egen portefølje af opgaver. På sigt vil du skulle 

repræsentere TEA i eksterne sammenhænge i vores indsats for at hjælpe vores partnere i at lykkes 

med PtX-projekter og bæredygtig energi. 

Og endeligt kommer du til at fungere som daglig sparringspartner for direktøren i en række 

udviklingsopgaver af både politisk, teknisk og økonomisk karakter. 

Kort og godt så afhænger opgaverne, ansvaret og hastigheden af dit antrit, din profil og erfaring samt 

hvor hurtigt partnerskabet udvikler sig. Jo hurtigere, jo bedre. 

Jobkrav 

Stillingen er placeret i Fredericia, er på fuld tid, med stor fleksibilitet og muligheder for hjemmearbejde 

i et vist omfang. Der kan opstå rejseaktivitet i begrænset omfang, oftest til København og i 

Trekantområdet, og det forventes at du har bil og kørekort. Kørsel afregnes til højeste sats, og der er 

frokostordning inkluderet. 

Vi forventer, at du har: 

En relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse 

Relevant erhvervserfaring på minimum 3 år, uanset om stillingen søges som konsulent eller 

seniorkonsulent 

Lyst til at opbygge relationer og troværdigt repræsentere partnerskabet internt og eksternt 

Et brugbart videns- og læringsunivers  

Kendskab til og viden om PtX og indsatser indenfor relevante brancher i forhold til klima, 

energi og energipolitik  

Stærke kommunikative evner både skriftligt og mundtligt 

Er robust og er god til at samarbejde – det lever vi af og for 

Ansøgning Send din ansøgning til sst@trena.dk senest fredag den 10. marts 2023 og gerne før idet 

ansøgninger behandles løbende. Skriv i emne-feltet enten ”Konsulent” eller ”Seniorkonsulent”. 

Samtaler gennemføres hhv. 16., 17. og evt. 20. marts samt 2. runde 28. – 29. marts, med forventet 

tiltræden pr. 1. maj. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Søren Schmidt 

Thomsen, direktør, Triangle Energy Alliance tlf: +4529466864.

Om Triangle Energy Alliance 

Triangle Energy Alliance (TEA) er et offentligt-privat partnerskab, der samler alle centrale aktører i 

Trekantområdet inden for PtX, til skabelsen af et Nordeuropæisk kraftcenter for fremstilling af ny, grøn 

energi og produkter til husholdninger, transport og industri. Samarbejdet har Trekantområdet som 

geografisk udgangspunkt, fordi der i forvejen er omfattende og ideel infrastruktur, der understøtter 

sektorkobling i stor skala. Samarbejdspartnerne er både infrastrukturejere, leverandører, producenter, 

systemintegratorer, aftagere af produkter, rådgivere, uddannelsesinstitutioner samt 

kommuner/region. TEA arbejder for at understøtte virksomhederne i at realisere deres PtX-projekter og 

bidrage til bæredygtig vækst og udvikling i kommunerne. Se eventuelt mere på www.trena.dk eller 

LinkedIn. Vi rummer pt. 31 partnere og er i vækst. 

https://www.linkedin.com/company/triangle-energy-alliance/?viewAsMember=true

