
Vitani A/S er grundlagt i år 2003, og er 
siden da vokset støt til idag at bestå af 3 
forretningsområder. Vitani Security, Vitani 
Building Control og Vitani Energy Systems.

Vitani Energy Systems har kontor i Viborg. Vi 
har mange års erfaring med udvikling og drift 
af kundespecifikke brugerflader og sikrer at 
rådgivere kan arbejde så effektivt og proaktivt 
som muligt.
Idag er vores energiledelsessystem 
førende i markedet til datahjemtagning og 
understøttelse af professionel energiledelse.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til 
at understøtte den hverdag og de opgaver 
der lander på energirådgiverens bord, så 
rådgivningskunder er glade og sparer energi. 

BLIV EN DEL AF VORES VÆKSTEVENTYR MED FOKUS PÅ ENERGILEDELSE

VI SØGER EN
EMS KONSULENT

job@vitani.com

HVEM ER VI?

70 26 19 26

www.linkedin.com/organization/9380927
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www.vitanigroup.com

DU FÅR EN UNIK MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED....

Alle de nyeste teknologier, herunder IoT og avancerede softwareløsninger. Vores 
kunder tilbydes løsninger, som spænder bredt fra basis EMS-løsninger til CSR- og 
energiregnskaber til komplette EMS-løsninger der understøtter den enkelte kundes 
energiledelsessystem. 
I rollen som EMS-konsulent er din primære opgave at spotte, forstå potentialer ved 
kunderne og med dine gode koordineringsevner hjælpe dem i gang med løsninger, 
der ofte involverer flere parter. Der er tale om en stilling, hvor du får mulighed for 
at anvende din energifaglige viden og anlægsforståelse og i samarbejde med dine 
kollegaer kommer du til at opbygge moderne, digitale infrastrukturer. 
Du vil blive inddraget i videreudviklingen af de interne og eksterne processer såsom 
e-learning, procesmodeller og værktøjer til formidling af komplekse budskaber i 
simpel form.

VI TILBYDER EN MASSE FAGLIGE UDFORDRINGER OG ANSVAR

Du bliver en del af en virksomhed, der er i sund vækst og har et uformelt og dynamisk 
arbejdsmiljø, hvor du både gives muligheden for at arbejde selvstændigt og bidrage 
med dine gode samarbejdsevner i de teams du bliver en del af.  
Vi tilbyder masser af fagligt ansvar, der matcher dine kompetencer og ambitioner 
såsom at
• Formidle relative komplekse processer som letforståelige delopgaver til team, 

kunde og den enkelte udførende. 
• Skabe en løsning, som rammer kundernes niveau og stadig giver 

forretningsmæssig værdi.
• Forstå relativt komplekse processer og opgaver og formår at udvikle disse i 

samarbejde med kunden med elementer fra vores værditilbud.
• Være vedholdende i forhold til detaljen i projekter og den samlede kvalitet.
• Brænde for at udvikle energiledelsesprocesser og -projekter ved kunderne via 

formidling og rådgivning med fokus på KPI og ENPI.
• Attraktive ansættelsesvilkår der forhandles individuelt, tilpasset de kompetencer 

og den erfaring du kommer med.

ER DET MULIGHEDEN DU HAR LYST AT GRIBE?

Vi ser gerne at du har en relevant uddannelse, men det er ikke så væsentlig som din 
stærke erfaring og flair for tekniske løsninger, f.eks. EMS-systemer og projektledelse. 
Det er en fordel, hvis du kan være på hovedkontoret i Viborg, men ikke et krav. 

Som person er du selvstændig og har personlig gennemslagskraft. Du er struktureret, 
robust og tillidsskabende, og du evner at skabe seriøse relationer og loyalitet hos 
dine omgivelser. Med din gejst og positive tilgang i dagligdagen brænder du for 
at agere i en virksomhed, hvor vi sætter alt ind på altid at løse kunders individuelle 
behov. Der er tale om en attraktiv stilling med store muligheder for den rette, hvor 
det nøjagtige ansvar aftales i forhold til dine kompetencer og udviklingsønsker.
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Vi ønsker stillingen besat snarest og afholder 
derfor løbende samtaler. 

Kan du bidrage til vores væksteventyr så send 
os din ansøgning.

Ring til Lars Kornbek eller send ansøgningen 
til: 

KAN DU GENKENDE DIG SELV 
SOM EMS KONSULENT?


