
 

 

Enova Energy søger administrativ koordinator 

Vil du være koordinator i den grønne omstilling? 
Er du velorganiseret, har styr på detaljerne og tænker kundeorienteret? Så er det dig, vi gerne vil 
ansætte i stillingen som vores nye administrative koordinator. Vi tilbyder en spændende stilling på 
deltid eller fuld tid med fleksible arbejdsforhold i en grøn markedsledende virksomhed. 
 
Om os: Sammen om en bæredygtig fremtid 
Hos Enova Energy arbejder vi udelukkende med grønne energiløsninger via installation og service af jordvarme 
og luft/vand-varmepumper – og vi er blandt de førende på området. Det er vi pga. vores særlige tilgang til 
markedet med vores komplette pakker og forløb, unikke kundeoplevelser og en urokkelig holdning til kvalitet 
og ordentlighed i vores arbejde. Det styrer også, hvad vi lægger vægt på i ansættelsen af nye medarbejdere. 
 
Din opgave: Du sikre at der er styr på alle aftaler i vores ordreflow 
Som vores administrative koordinator sikrer du overblik i vores travle hverdag, og at der både internt ift. vores 
montører og eksternt ift. kunder og samarbejdspartnere er styr på alle planer og aftaler ifm. vores forskellige 
leverancer. Alt sammen med det mål hver dag at bidrage til vores førsteklasses kundeoplevelser. 
 
Dine hovedopgaver vil bestå i: 

• Planlægning og koordinering af ugentlige installationsprogrammer ift. kunder og ift. interne og 
eksterne montører 

• Planlægning og koordinering af servicebesøg og udkørsel til reklamationer 
• Bestilling af hovedkomponenter til varmepumpe-installationer samt overvågning af leverancer 
• Planlægning og koordinering af interne arrangementer  

Vi har veletablerede systemer og procedurer til udførelsen af dine hovedopgaver. Samtidig er vi i gang med 
udvælgelse og implementering af nye digitale systemer, som yderligere skal effektivisere vores arbejdsgange, 
og vi ser dig som en aktiv del af denne proces. 
 
Vi tilbyder: Styr på tingene, fleksible arbejdsforhold og en positiv kultur 
Som administrativ koordinator hos Enova bliver du del af et firma med en positiv kultur, hvor vi støtter og 
hjælper hinanden, og hvor vi hver dag bidrager aktivt og konkret til Danmarks grønne omstilling. 
 
Herudover tilbyder vi: 

• Selvstændigt ansvar for en vigtig del af vores forretning 
• Gode arbejdsforhold med klare processer og gode værktøjer til dit arbejde  
• Positive kunderelationer med stor værdsættelse af vores arbejde – som det fremgår af vores side på 

TrustPilot (klik her). 
• Mulighed for enten en deltids- eller fuldtidsstilling 
• Fleksible arbejdsforhold, hvor du selv tilrettelægger din tid, og hvor du en stor del af ugen selv vælger, 

om du vil arbejde fra vores kontor i København eller fra din hjemmearbejdsplads 
 
Din profil:   
For at komme i betragtning til stillingen, lægger vi vægt på, at: 

• Du i dit arbejde er velorganiseret, detaljeorienteret, systematisk og pligtopfyldende 
• Du er proaktiv, selvkørende og går positivt til opgaver og udfordringer 
• Det kan være en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling, måske i håndværkerbranchen eller 

grossistleddet. Men vi giver dig også gerne chancen, hvis du med en anden baggrund blot har gå-på-
mod og kan opfylde de andre punkter 

 
Interesseret? 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst direktør Martin Falch Rasmussen på tlf. 40 78 80 88. 
Ansøgning og CV sendes senest d. 21. marts 2022 til: mfr@enova.energy. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

http://www.enova.energy/
https://dk.trustpilot.com/review/www.enova-aplus.dk
mailto:mfr@enova.energy

