Skarp økonomisk analytiker til Radius Elnet
Har du lyst til at være med helt i front med den økonomiske regulering for Danmarks
største eldistributionsnet?
Så har vi brug for dig som økonomisk analytiker i Radius Elnet, hvor du får indflydelse og selvstændigt
ansvar for opgaveløsning og bidrager til det daglige arbejde med din viden og opgavetilgang. Du vil bidrage
til Radius’ arbejde med selskabsledelse sammen med ca. 25 andre medarbejdere. Vi arbejder blandt andet
med den økonomiske regulering, forretningsudvikling og med de eksterne rammer for at drive elnet i
Danmark.
Dine arbejdsopgaver er at
▪ udarbejde interne økonomiske og regulatoriske analyser
▪ bidrage til analyser af benchmarking-modellen
▪ bidrage til udarbejdelse af materiale til myndigheder
▪ indgå i dialog med myndigheder og branche om den økonomiske regulering
▪ deltage i arbejdet omkring den fremtidige økonomiske regulering.
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med alle dele af Radius om analyser og forståelse af den
økonomiske regulering i praksis. Du vil løbende blive involveret i ad hoc-opgaver og forretningsudvikling.
Dine kompetencer omfatter, at du
▪ har en kandidatgrad inden for økonomi
▪ har en proaktiv og systematisk tilgang til dine arbejdsopgaver
▪ kan håndtere flere opgaver samtidig og trives i et omskifteligt miljø
▪ er god til at formulere dig på skrift
▪ kan tænke både logisk og matematisk.
Det kan være en fordel at have en vis erfaring med den økonomiske regulering af forsyningssektoren.
Vil du være med til at sikre en stabil elforsyning til 1 million kunder og skabe forsyningsløsninger,
der opfylder fremtidens behov og grønne ambitioner?
Så send din ansøgning til os så hurtigt som muligt og senest den 23. februar 2020, da vi løbende indkalder til
samtaler.
Du er velkommen til at kontakte Cäthe Juul Bay-Smidt, Senior Manager i Radius Elnet, på telefon
99 55 64 48, hvis du vil vide mere om stillingen.
Vi tager kun ansøgninger med i betragtning, som vi modtager via ansøgningsformularen, der kan tilgås her.

Om at arbejde for Radius Elnet
Du bliver ansat i Radius Elnet, der er Danmarks største elnetselskab. Radius driver det elnet, som forsyner 1
million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland med energi.
Radius’ ejer har underskrevet en aftale om at frasælge Radius Elnet til energikoncernen SEAS-NVE, som
blandt andet driver elnettet på Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster. Alle medarbejdere, som
arbejder i Radius, samt lokationerne i Ballerup og Virum indgår i overdragelsesaftalen. Læs
koncernmeddelelsen her: https://orsted.com/da/Company-Announcement-List/2019/09/1917211

