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Ansøgningsvejledning – Teknisk Ekspert i Energiledelse 

 

Generel 
Bedømmelsen af din ansøgning vil alene ske på grundlag af det  
fremsendte materiale. Vedlæg kun væsentlige dokumenter som  
er specifikt relevante for ansøgningen. Det indledende CV udfyldes  
kortfattet og alene med uddannelser og ansættelser der er relevante for ansøgningen. De referencer der 
tælles med i opgørelsen af kompetencetimer skal under alle omstændigheder anføres i skema 3 om er-
hvervserfaring. 

 
Udfyld ansøgningsskemaet. Suppler selv med flere sider, hvis dine oplysninger og beskrivelse fylder mere 
end den afsatte plads i skemasættet. 
 

Forside 
Sæt kryds ud for de kompetence- og erfaringsområder, hvor du mener at være særligt kvalificeret. Un-

derbyg med relevante referencer i skemaets referenceliste i skema 3. Overordnet fordeler områderne sig 
i følgende kategorier: 
 

 

Energiledelse 
Varetage screeninger samt sætte - og følge op på - mål for energiledelsesindsatsen, baseret på indgående kend-
skab til forudsætningerne for at kunne analysere energisparemulighederne, herunder nødvendigt detaljeringsniveau 
for beskrivelse og kortlægning af produktionsudstyr, proces, produktionsomfang og energiforbrug. 
 
Bredt kendskab til mulighederne for at energioptimere gennem kortlægning og valg af processer, indgående råvarer 
og hjælpestoffer samt håndtering af råvarer eller vareinput, samt måling, overvågning og analyse af energiforbrug, 
herunder forudsætningerne for at kunne konstatere en baseline og en realiseret energibesparelse i praksis. 
 

Projektledelse 
Varetage projektledelse ved indføring af energiledelse i en virksomhed, med interessent og risikoanalyser, imple-
menterings- og kommunikationsstrategi samt metoder for evaluering og opfølgning. 
 
Anden erfaring med projektledelse. 
 
Driftsansvar / Linjeledelse 
Varetage ledelse, med ledelsesansvar for drift af hele eller dele af virksomhed med et etableret energiledelsessy-
stem, med energipolitik, handlingsplaner, procedurer for energitjek, energistyring og interne audit-aktiviteter. 
 
Anden ledelseserfaring 
 
Teori og metodekendskab 
Have dybdegående viden om energiledelsesprocesser og procedurer, herunder EN ISO 50001 om energiledelse, 
eventuelt i kombination med EN ISO 14001 om Miljøledelse og EN ISO 9001 om kvalitetsledelse. Har du fx taget 
kursus i Energiledelse efter ISO50001 og evt. opnået en personlig certificering ved DANCERT A/S, vil de hertil an-
vendte timer være en relevant reference. 
 
Have erfaring med anvendelse af konkrete metoder og værktøjer for kortlægning, indsamling og anvendelse af 
energidata, herunder analyseværktøjer som regresionsanalyse, til kortlægning af baseline og vurdering af energibe-
sparelsespotentialer og dokumentation for realiserede energibesparelser. 
 

 

Ansøgningsskemaet omfatter fem hovedafsnit. Et med CV-oplysninger, og derefter et for hver af fire erfa-
ringsområder: 3 Energiledelse, 3A Projektledelse, 3B Linjeledelse og 3C Teori- og metodekendskab 

(forskning / udredning / analyse / konsulentydelser) i relation til energiledelse. I skemaet anføres et kort 

resumé af referencens substans og betydning med henvisning til konkrete afsnit i et eventuelt vedlagt 
dokumentationsmateriale. Medgåede arbejdstimer anføres. Dokumentationen vedlagt skal være så kort-
fattet som muligt. Helst i form af et resumé eller kopi af præcis de dokumenter der er relevante. 
 
Mærk alle bilag med navn og adresse. 
 

Indsendelse 
Din ansøgning med tilhørende bilag skal indsendes til Energisynssekretariatet, Teknologisk Institut, 
Energi og Klima 
Gregersensvej, 2630 Taastrup. Ansøgningsmaterialet kan også indsendes pr. e-mail til: Sek-sikker-
post@teknologisk.dk 
 

Fortrolighed 
Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt. 


