
TEKNISK PROJECT MANAGER TIL UDVIKLING AF  
KLIMAVENLIGE ENERGIPRODUKTIONSSYSTEMER 
EC POWER A/S i Hinnerup

Ønsker du at sætte dit præg på den grønne omstilling? Som Project Manager hos EC POWER får du muligheden for at levere 
et væsentligt bidrag i den globale klimaindsats.

EC POWER udvikler og producerer mini-kraftvarmeanlæg, der gør vores slutkunder selvforsynende med grøn el- og varme i de 
bygninger, de driver – f.eks. svømmehaller, skoler, hoteller, landbrug eller boligforeninger. Vi er en virksomhed i vækst og søger 
derfor en Project Manager med erfaring inden for udvikling af mekatroniske systemer. 

Du får en central rolle i Business Development-teamet og i EC POWER i det hele taget. I tæt samarbejde med den øvrige organisati-
on får du ansvaret for at videreudvikle EC POWERs internationale produktprogram og styrke en af markedets mest energieffektive 
og klimavenlige løsninger.

Ambitiøs, struktureret og klar til udviklingsopgaver 

Som vores nye Project Manager får du i dine projekter det overordnede ansvar for at fremtage nye produkter og produktfeatures 
– fra idé til lancering – til tiden. Du sikrer, at vi leverer robuste løsninger, som kunderne elsker.

Det betyder, at du:

     definerer projektmål, -scope og -plan med input fra Product Management, Sales & øvrige funktioner 
     etablerer den effektive projektgruppe & håndterer projektets interessenter
     sikrer & rapporterer fremdrift gennem projektets faser 
     skaber robuste løsninger & resultater i henhold til planen  
     styrer projektets økonomi & følger op på indfrielse af dets mål – også efter markedsintroduktionen

 
Der er tale om en udfordrende stilling med udviklingsmuligheder, hvor du med dine kompetencer vil bidrage til vores vækstam-
bitioner.

Dygtig Project Manager med mekatronik-baggrund 

Du brænder for at lede og afslutte produktudviklingsprojekter. Du er vant til at udarbejde beslutningsoplæg og er en skarp kom-
munikator. Du er struktureret, målrettet og din gennemslagskraft kan mærkes. Du udstråler energi, vedholdenhed og troværdig-
hed. Samtidig har du gode samarbejdsevner og et positivt sind.

Desuden forventer vi, at du:

     har en baggrund som ingeniør eller en anden relevant teknisk uddannelse
     har min. 5 års erfaring med udvikling af mekatroniske produkter – gerne fra energisektoren
     har stået i spidsen for min. ét succesfuldt produktudviklingsprojekt og har styr på din værktøjskasse
     mestrer dansk og engelsk i skrift og tale

International virksomhed med en central rolle i den grønne omstilling 

EC POWER er Europas førende producent af mini-kraftvarmeanlæg (CHP) i 3 kWel til 80 kWel segmentet. I 25 år har vi produceret 
vores XRGI®-anlæg i Hinnerup. I dag er der installeret mere end 12.000 anlæg over hele Europa, som imponerer vores kunder med 
tekniske og økonomiske fordele – som du bl.a. kan se i denne YouTube-video fra en af vores italienske kunder. 
Vi er 100 medarbejdere, som driver innovation, ingeniørkunst og håndværk af høj kvalitet fremad hos EC POWER. 
Vi tilbyder en underholdende og alsidig hverdag i en virksomhed med en flad struktur og uhøjtideligt miljø. Vi har pensionsord-
ning, sundhedsforsikring, overskudsdeling og frokostordning.
Du kan også glæde dig til et godt kollegialt sammenhold samt et spændende og udfordrende job i en virksomhed i rivende udvik-
ling. Du får meget stor indflydelse på eget arbejde og mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt.

Er du vores nye Project Manager i Business Development-teamet?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Neve på tlf. 87 43 41 00. Send din ansøgning og dit CV 
allerede i dag til job@ecpower.dk, mærket ”Project Manager”, da vi løbende inviterer kandidater til samtaler. Alle ansøgninger 
behandles naturligvis fortroligt. Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter gerne på den rigtige kandidat.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.

O M  E C  P O W E R

Vi er Europas førende producent af mini-kraftvarmeanlæg (CHP) i 3 kWel til 80 kWel segmentet. I 25 år har vi produceret vores XRGI®-anlæg 
i Hinnerup. Der er i dag installeret mere end 10.000 anlæg, der imponerer vores kunder med tekniske og økonomiske fordele. Takket være 
vores 100 medarbejdere, som driver innovation, ingeniørkunst og håndværk af høj kvalitet hos EC POWER fremad.
Læs mere om os på: https://www.ecpower.eu/da/.

https://www.youtube.com/watch?v=hJPOeKngYYE
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