
 

 

  

 

 

Det fedeste job i Danmark lige pt. som Commissioning  

Engineer 

 

Kunne du tænke dig at være den person, der tilslutter de store krydstogtsskibe til deres landstrømsanlæg 
rundt i verden? 

 

Lidt om os 
PowerCon er i rivende vækst og udvikling og har derfor oprettet en ny stilling som Commissioning Engineer. 
PowerCon udvikler og producerer en række forskellige elektriske converter løsninger indenfor landstrøms-
anlæg til verdens havne. Samtidig udvikler de convertersystemer, der bruges af vindmølleindustrien til bl.a 
nacelletest, halttest, produktionstest samt udviklingstest. Deres landstrømsanlæg spænder fra 1MVA op til 
50MVA, som er Europas største.  
 
 

Ansvarsområder 

Som Commissioning Engineer vil dine primære opgave være Commissioning of Ship og First Call tilslutninger. 

Commissioning of ship er krydstogtsskibenes første tilslutning til shorepower og First Call tilslutninger er den 

første tilslutning skibet har ved anløb af en ny havn med vores landstrømsanlæg. 

Du vil desuden blive en del af det øvrige Commissioning team, som commissionere nye projekter rundt i 

verden. 

Du vil naturligvis blive klædt ordentligt på til opgaven, ved at følge en af deres dygtige og erfarne ingeniører 

i en oplæringsperiode til jobbet. Så på dine første rejser med at tilslutte Krydstogtsskibe, vil du have følgeskab 

med en erfaren ingeniør. 

Dine primære arbejdsopgaver vil være:  

• Ansvarlig for tilslutning af landstrømsanlæg ved krydstogtsskibes første anløb til en ny havn.  
• Ansvarlig for tilslutning af et krydstogtsskibes første tilslutning til landstrøm.  
• Commissioning og idriftsættelse af nye anlæg. 
• Identificer og find løsninger på afvigelser 
• Rejseaktivitet er primært i Europa men kan forekomme i hele verden. 
• Rejsedage pr. år ca. 100+ 

Kvalifikationer 
Du er formentlig Stærkstømsingeniør, Installatør, Maskinmester el. lign. og har koblingserfaring med 
mellemspænding. Du skal være vant til at begå dig ude hos kunderne og være PowerCons ambassadør ude i 
verden. 

• Min. 3-5 års erfaring indenfor mellemspænding 

• Kendskab til test iht. idriftsættelse samt kendskab til mellemspændings switch gear og transformer 

• God til at holde fokus på opgaven, kvaliteten og kunderelationer 

• Kendskab til web-interface og fjernsupport 

• God til at kommunikere med såvel interne som eksterne relationer  

• Dansk og Engelsk i skrift og tale på forretningsniveau og evt. flere sprog vil være en fordel  

• Kørekort til bil 



 

 

  

 

 

• Ren staffeattest 
 

Om dig  
Du er omstillingsparat, fleksibel og har lyst til at altid at have verdens havne, som din kontorplads. Du skal 
have lyst til at rejse på forskellige dage hvor ikke to dage er ens – lyst til at opleve verden. Du er desuden 
dedikeret til dit arbejde, selvkørende, løsningsorienteret og er vant til at tage ansvar. 
 

Derudover skal du trives med: 

• At have varierende arbejdsdage og arbejdssteder 

• At du har ansvar 

• At du har direkte kontakt til kunderne 

• At du er PowerCon’s ambassadør  
 

Hvad kan PowerCon tilbyde dig 
PowerCon er i rivende udvikling og du bliver en del af den grønne omstilling, og der er rig mulighed for at 
være en del af den nyeste teknologiudvikling indenfor Shore Power. De kan desuden tilbyde dig branchens 
dygtigste kollegaer og løn efter kvalifikation. 

Senere på året flytter de i et nybygget domicil i Hobro, tæt på motorvejen E45, som skal danne ramme for 
PowerCon i nær fremtid, som følge af den store vækst.   

Interesseret 
PowerCon samarbejder med Human360 for at få besat denne stilling. Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Head of Commissioning & Service, Jacob Kimose Jespersen +45 2258 4510 eller Morten Elbro på 
2858 0056 eller mail me@human360.dk for mere information og uddybning af jobbets muligheder. 
 
Vi afholder samtaler løbende, og det lægger os meget på sinde at finde den helt rigtige kandidat til stillingen. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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