
Energiplanlægger med ambitioner om at udvikle grøn fjernvarme i Hovedstaden 

Vil du være med til at forme fremtidens fjernvarmesystem i hovedstadsområdet og fremme den grønne 
omstilling? CTR leverer fremtidssikret og miljøvenlig fjernvarme, der er med til at indfri Danmarks 
målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030. 

Med energikrisen er der kommet ekstra meget fokus på fjernvarmens fordele i den grønne omstilling, så vi 
har brug for en ny kollega i planlægningsafdelingen. Du vil indgå i teamet Plan & Kontrakt, der skal bestå 
af 5 kollegaer, der i fællesskab har ansvaret for indkøb af fjernvarme samt planlægning og udvikling af 
CTR’s fremtidige energiforsyning i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven. I teamet samarbejder 
vi med eksterne rådgivere, der er med til at sikre en fremdrift i projekterne.   

Dine eksakte arbejdsopgaver bliver tilpasset dine kvalifikationer, så både erfarne og nyuddannede kan 
søge. Du får en afvekslende og varieret arbejdsdag indenfor følgende områder: 

- Modellering af fjernvarmenettet
- Virksomheds- og samfundsøkonomiske analyser
- Strategiske og lokale varmeplaner for udbygning i Hovedstadsområdet
- Forstudium af lokal udbygning af produktionsanlæg såsom geotermi, havvandsvarmepumper,

drikkevandsvarmepumper, elkedler og akkumuleringstanke
- Forhandling af varmekøbskontrakter med Ørsted, HOFOR Energi Produktion m.fl.

Du har gennemført en relevant uddannelse og har energifaglig, økonomisk eller juridisk forståelse. Du har 
en analytisk tilgang til nye problemstillinger og kan formidle teknisk vanskelige problemstillinger i både skrift 
og tale. 

Vi tilbyder en alsidig stilling med stor indflydelse på egne opgaver. Teamet består af erfarne folk, og vi er 
glade for at dele vores viden. Vi er et dynamisk team, som kan lide at idéudvikle, og optimere vores 
arbejde. 

CTR er en kreds af 35 højt specialiserede og erfarne mennesker. Vi omsatte for knap 2,4 milliarder i 2021 
og forsyner varme til ca. 250.000 boliger. Organisationens størrelse gør, at der er kort vej fra tanke til 
handling, og at hver enkelt medarbejder har en bred arbejdsportefølje. Vi er alle afhængige af tæt 
samarbejde og løbende vidensdeling på tværs, og vi har alle en følelse af medansvar for vores fælles opgave 
– at levere bæredygtig og effektiv fjernvarme. Vi har fokus på faglig og personlig udvikling, herunder 
efteruddannelse - og har et godt arbejdsklima med en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst med KL og indebærer flextid, 
pensionsordning, frokostordning, sundhedsforsikring, fitness, hjemmearbejde og andre personalegoder. 
Tiltrædelse 1. januar 2023 - eller hurtigst muligt. 

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Bruun Stokkendal 
fra CTR på tlf. 4412 3244. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.ctr.dk. Vi bor på Stæhr 
Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg – lige ved Metroen. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning på dansk og et kort CV via e-mail til Charlotte Kruse ck@ctr.dk 
senest den 20. november 2022. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. 

http://www.ctr.dk/
mailto:ck@ctr.dk
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