
Fortum Waste Solutions A/S er en del af det nordiske forretningsområde ’Recycling and Waste Solutions’ i energi-

koncernen Fortum. Vi tilbyder miljø- og ressourceeffektivitet gennem totalløsninger til håndtering, genanvendelse og 

slutbehandling af farligt affald. I Danmark beskæftiger vi ca. 200 medarbejdere, og sammen med vores kunder 

arbejder vi for en renere verden baseret på cirkulær økonomi. Læs mere på www.fortum.dk/wastesolutions. 

Drifts- og udviklingskoordinator søges til Fortum 

Waste Solutions OW A/S i Aarhus og Esbjerg 

 

     

Fortum Waste Solutions er i rivende udvikling. 

Derfor søger vi en dygtig drifts- og udviklings-

koordinator til vores afdelinger i Aarhus og 

Esbjerg 

 

Dit ansvarsområde er delt i to 

Du får rig mulighed for at bruge dine kompetencer 

til både at tænke strategisk, samt at håndtere 

dagligdags operationelle udfordringer indenfor 

drift og myndighedshåndtering. 

  

I samarbejde med lederen af OW Produktion, 

Vestdanmark, sikrer du den daglige drift på 

Fortums anlæg i Grenå, Aarhus og Esbjerg -med 

primær fokus på Aarhus. Det vil de første 1-2 år 

udfylde 2/3 af din tid og indebærer: 

• Miljø-, lov- og myndighedshåndtering 

• Projektledelse og -styring 

• Økonomiopfølgning 

• Ad hoc/administrative opgaver 

• Intern koordinering i Fortum  

 

Du medvirker til at sikre udviklingen af Fortums 

forretning og aktiviteter i Danmark. Det indebærer: 

• Håndtering og koordinering af strategiske 

initiativer 

• Økonomiopfølgning på strategiske 

initiativer 

• Analyseopgaver 

• Udarbejdelse af business cases og 

beslutningsoplæg 

• Assistance for Senior Manager Business 

Development 

Du refererer til Senior Manager for Business 

Development og OW Operations, men vil i starten 

følge og få opgaver fra lederen i OW Produktion, 

Vestdanmark. 

 

Dine kvalifikationer: 

• 3-5 års erhvervserfaring, gerne fra en 

større, kompleks organisation 

• Cand.merc eller lignende uddannelse 

med teknisk flair/interesse eller 

maskinmester/ingeniør med interesse for 

administration og strategi 

• Erfaring med myndighedshåndtering, 

herunder miljø- og sikkerhedsrådgivning 

• God projektleder, god tal- og 

økonomiforståelse, struktureret samt 

Excel superbruger    

• Engelsk på forhandlingsniveau 

• Positiv og nysgerrig af natur 

• Arbejder selvstændigt og bevarer 

overblikket i en hektisk hverdag 

• Leverer kvalitet og tager også fat på 

dagligdags og operationelle opgaver 

Du arbejder i Aarhus minimum 2-3 dage om ugen, 

i Esbjerg 1-2 dage om ugen og i Nyborg en dag 

hver anden uge. 

 

Vi tilbyder: 

Et spændende og alsidigt job i en international 
virksomhed med gode udviklings- og 
karrieremuligheder. Du får gode, engagerede og 
fagligt kompetente kolleger, der ønsker at 
samarbejde om at nå fælles mål. Du får mulighed 
for at præge markedet for cirkulær økonomi og 
udviklingen af affaldshåndtering i Danmark. 
Fortum har stort fokus på arbejdsmiljø og 
sikkerhed. 
Vi har gode arbejdsforhold og en velfungerende 
personaleforening med sociale aktiviteter. 
 

Ansøgning og CV sendes til Fortum via 
dette link Drifts- og udviklingskoordinator 
 

Praktiske informationer: 

Stillingen er på 37 timer. 

Vi ønsker at besætte stillingen snarest, og 

ansøgninger vil løbende blive vurderet. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 

Morten Jacobsen mobil: 2929 3263. 

 

 

 

 

https://careers.fortum.com/psc/ext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&JobOpeningId=8991&PostingSeq=1&SiteId=1&Page=HRS_APP_JBPST&REL_ACTION=Yes

