
Projektleder til innovativ grøn teknologi virksomhed – Circlia Nordic ApS 

Er du klar til en rejse mod grønnere energi og bæredygtige løsninger? Motiveres du af ansvar og 
levering af projekter til tiden? Er du god til at skabe relationer og få samarbejdet mellem forskellige 
interessenter til at glide?  
 
Circlia Nordic har udviklet en modulær anlægs løsning, som omdanner spildevandsslam til nær CO2 
neutral bio-råolie, og har travlt med at bygge enheder og skabe resultater med en klar mission om at 
gøre en forskel for miljøet. Circlia Nordic er derfor på udkig efter en Senior projekt 
ingeniør/Projektleder til at hjælpe os på vores vækstrejse.  Anlæggene arbejder med høje tryk og 
temperaturer i kontinuerte processer og skal derfor leve op til høje sikkerhedskrav og skal for 
eksempel CE godkendes. 
Vi har et antal større projekter i pipelinen og søger derfor en Senior projekt ingeniør/Projektleder til 
at løfte opgaven. Du bliver ansat med base på vores faciliteter nær ringvejen i Aarhus V. Vores 
projekter gennemføres i vid udstrækning i samarbejde med udvalgte eksterne leverandører.  
 

Du bliver en nøgleperson 

Som Senior Projektleder skal du tage det overordnede ansvar for projekthåndtering og planlægning, 
ordreafvikling, dokumentation i forbindelse med bygningen af vores modulære anlæg. Desuden får 
du det overordnede ansvar for kontakten til kunderne i og under planlægning og installation af 
anlæggene. 
 
Du vil stå som garant for såvel høj kvalitet som god økonomi med opfølgende rapportering til ledelsen. 
Du vil ligeledes assistere med optimering af processer samt coache og vejlede kolleger. 

 

Er du vores nye kollega? 

Du er entreprenør af hjertet og brænder for at være med til at skabe noget nyt. Du trives i en 
organisation i vækst, hvor der konstant er nye projekter og udfordringer, samtidig med at du styrer 
igangværende projekter sikkert i mål. 

 

Derudover forventer vi, at du: 

• er uddannet ingeniør eller lignende og er teknisk velfunderet inden for konstruktion af udstyr 

til proces- eller energiindustrien 

• har minimum 8-10 års erfaring  

• har erfaring med ledelse af større projekter herunder tæt opfølgning på underleverandører 

• har solid erfaring med entreprise styring inden for procesteknologi 

• taler og skriver dansk og engelsk på et højt niveau  

 

Erfaring fra procesindustrien er en fordel men ikke et krav. 

 

Du er handlingsorienteret og har et godt overblik. Du er ligeledes tillidsvækkende, ærlig og går forrest 
for at sikre det gode samarbejde internt og eksternt. 



 

Videreudvikling af Circlia Nordic 

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med masser af ansvar og en høj grad af frihed, hvor du 
er med til at præge de interne processer og udviklingen generelt i Circlia Nordic. 
Du bliver en del af en virksomhed, som er kendetegnet ved høj faglighed, engagement og pionerånd 
- særligt på energiområdet.  
 

Interesseret? 

Hvis du har spørgsmål relateret til indholdet i stillingen er du velkommen til at kontakte 
Produktionschef Bjarne Zachariasen på telefon 53703203 eller Direktør Ib Johannsen på telefon 2135 
6050 
 
Ansøgning 
Lyder dette som noget for dig? Så send os din ansøgning allerede i dag pr. e-mail til 
job@circlianordic.com Mrk. ”Projektleder”.  
 
Tiltrædelse er snarest muligt, men vi venter naturligvis på den rigtige kandidat. Vi indkalder 
kandidater til samtale løbende. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

Om Circlia Nordic 

Circlia Nordic tilbyder en unik Hydrothermal Liquefaction (HTL) løsning, der er klar til at håndtere 
biomassens decentrale karakter. Forskning har påvist at HTL er en af de mest energi effektive 
løsninger til behandling af våd biomasse. 
 
Circlia Nordic er en start-up virksomhed med godt 7 år på bagen. Vi er pt. 12 ansatte, og er en del af 
et aktivt miljø i ECO-Park Århus.  
 
Cirlianordic.com 

 

 

 

 


