
E NE RG I TIL VESTJYLL AND
Om RAH: RAH er et andelsselskab (a.m.b.a.), der er ejet af ca. 35.000 andelshavere i det vestjyske område. Kon-
cernen ejer flere selskaber, herunder RAH Service. RAH Service udfører blandt andet drifts- og vedligeholdelses-
opgaver samt anlægsrelaterede opgaver i elnettet. Selskabet varetager tillige administration, økonomi m.m. 
for koncernen. Hertil udfører selskabet ligeledes kundeservice m.m. for det fælles elhandelsselskab goenergi 
A/S. goenergi A/S er ejet i fællesskab med to andre energikoncerner. RAH er en virksomhed i forandring, der ska-
ber gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du kan læse mere på www.rah.dk og www.go-energi.dk.

 Bliv en del af den grønne omstilling – hos RAH Service 

Leder til 
entrepriseafdeling
Lige nu leder vi efter dig, der brænder for god ledelse og stærk projektstyring. Har du faglige 
kvalifikationer, udpræget samarbejdsvilje og evner at samle trådene i en varieret hverdag, så har vi 
drømmejobbet til dig.

I en nyoprettet stilling bliver du nøglepersonen i vores entrepriseafdeling i Ringkøbing. Vi tilslutter 
blandt andet el-kunder til forsyningsnettet, drifter og vedligeholder elforsyningsnettet og løser 
spændende projekter inden for tilslutning af vindmøller, solcelleparker og andre energianlæg.  

Sammen med to andre afdelingsledere refererer du til entreprisechef Lars Kristensen. Dit ansvar 
bliver at lede en afdeling med ti medarbejdere og koordinere projekterne med de øvrige afdelings- 
ledere – også når det gælder praktiske opgaver ”ude i marken”.

I vores entrepriseafdeling skal du bidrage til vækst, udvikling og fremdrift. Det kommer på ingen 
måde af sig selv, men som et resultat af mange medarbejderes indsats og gennem et tæt samarbejde 
med lodsejere, ledningsejere og andre eksterne interessenter.

Opgaver i hovedpunkter:
• Daglig ledelse af afdelingen
• Planlægning
• Koordinering
• Personalemøder
• MUS-samtaler
• Opfølgning og kvalitetssikring
• Deltagelse i byggemøder og projektmøder
• Tilsyn

Ønskede kvalifikationer:
• Elinstallatør eller anden el-uddannelse f.eks. elektriker eller maskinmester
• Projektleder uddannet - eller erfaring med projektledelse
• Elsker at arbejde med mennesker
• Kan arbejde selvstændigt og trives med mange snitflader ud i organisationen
• Er struktureret og analytisk
• Er fleksibel og omgængelig

Hos RAH tilbyder vi:
•  En koncern med højt ambitionsniveau
• Gode udviklingsmuligheder
• Værdsættelse af medarbejderes initiativ
• Godt arbejdsmiljø
• Mange sociale aktiviteter 
• Løn- og ansættelsesvilkår, der modsvarer dine kvalifikationer
• Pensionsordning og sundhedsforsikring samt øvrige personalegoder

Sådan søger du:
Send din ansøgning med CV hurtigst muligt. Mærk ansøgningen med ”Afdelingsleder” i emnefeltet 
og send den til ansoegning-afdelingsleder@rah.dk. Vær opmærksom på, at vi løbende indkalder til 
samtaler og lukker for stillingen, når den rette kandidat er fundet. Kontakt gerne entreprisechef Lars 
Kristensen på mobil 2268 8003, hvis du har spørgsmål. Ørskov Rekruttering deltager i processen, så  
du er også velkommen til at kontakte Gunnar Ørskov på mobil 4041 0555 for yderligere information.

   


