
Energikonsulent til reduktion af energiforbrug og klimatryk i professionelle køkkener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en uddannelsesmæssig baggrund indenfor energi, elektricitet eller lign.? Brænder du for at 

kunne gøre en forskel for miljøet og støtte op om FN’s verdensmål? Befinder du dig godt i en 

teknisk rådgiverrolle med et twist af salg og i en hverdag, som bringer dig vidt omkring i Danmark? 

Så er det muligvis dig, der skal være vores nye energikonsulent. 

 

KEN STORKØKKEN står bag nogle af landets største professionelle køkkenindretninger. Vores 

mission er at sikre kunden optimal funktionalitet i storkøkkenet via en professionel, individuel 

rådgivning og et bredt program af kvalitetsbaserede produkter og serviceydelser. Til vores 

salgsafdeling søger vi nu en energikonsulent, som får ansvaret for udbredelsen og 

implementeringen af KEN STORKØKKEN`s miljøprojekt ”Fang Fråserne”. 

 

I samarbejde med Energistyrelsen har KEN STORKØKKEN sammen med Flexmeter udarbejdet 

konceptet ”Fang Fråserne”, som har til formål at reducere elforbruget i storkøkkener primært 

gennem adfærdsændringer. Som energikonsulent er du i dialog med potentielle kunder og giver 

dem kompetent rådgivning om reduktion af energiforbrug i deres professionelle køkkener. Det er 

således dig, der både præsenterer ”Fang Fråserne” og gennemfører et solgt projekt fra A-Z. Du vil 

desuden få ansvaret for at videreudvikle konceptet, som kan drives i flere, spændende retninger. 

 

Du bliver en del af salgsafdelingen som består af 24 engagerede kollegaer, som vil støtte og 

assistere dig ikke mindst i salgsfasen, og dit referencepunkt bliver Salgs- & Konsulentchef Henrik 

Lyngsø Christensen. Ønsker du at vide mere om virksomheden og ”Fang Fråserne” kan du læse 

mere her:  https://www.kenstorkoekken.dk/temaer/fang-fraaserne  

 

Dine primære arbejdsopgaver 

• Energiscreening af produkter og teknisk set-up i storkøkkener  

• Planlægning og implementering af solgte ”Fang Fråserne” projekter 

• Tovholder på opgaven med montering af loggere hos kunderne og evaluering af data 

herfra 

• Udarbejdelse og formidling af resultater og rapport med forslag til energibesparende 

adfærd 

• Videreudvikling af energikonceptet 



 

 

 

Dine kvalifikationer 

• Vi forestiller os, at du qua en baggrund som salgskonsulent, elektriker, VVS’ere eller 

tilsvarende og har kendskab til el, vand, køl, ventilation og energi sammenhænge   

• Passion for miljø, energibesparelse og gerne generel driftseffektivisering 

• Erfaring fra en lignende stilling gerne indenfor servicesektoren 

• Kendskab til storkøkkener vil være en fordel 

• Bopæl centralt i Jylland eller på Sjælland 

• Velformuleret på dansk både skriftligt og mundtligt 

• Behersker Word og Excel og generelt en god systemforståelse 

 

Som person er du imødekommende, god til at lytte, diplomatisk og du sætter en ære i at rådgive 

og hjælpe dine kunder helt i mål. Du er analytisk og har flair for problemløsning, som du evner at 

formidle til kunderne.  

Du trives med en dynamisk hverdag, hvor du enten arbejder hjemme, er på kontoret i Aarhus eller 

ude hos kunderne i hele Danmark. Du nyder at have flere opgaver i gang samtidigt og bevarer 

overblikket igennem et struktureret arbejdsmønster. Vi vægter personligheden højt og det er 

vigtigt, at du er holdspiller men samtidig kan lide at arbejde selvstændigt.  

 

 

Dine muligheder 

Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at gøre en forskel for 

miljøet. Du bliver en del af en uformel virksomhed med dygtige, engagerede kollegaer og et super 

godt arbejdsmiljø. Lønpakken forhandles individuelt efter kvalifikationer. 

 

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Henrik Lyngsø Christensen på 

4045 5606. Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning samt CV med foto, som du 

hurtigst muligt bedes sende til Connie Sehested Juul på cj@kenstorkoekken.dk. Ansøgningsfristen 

er den 28. februar 2021. 
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