
  
 
Installations & Commissionerings tekniker  

__________________________________________________ 
Hos Nel Hydrogen er vores mission at styrke de kommende generationer med ubegrænset grøn energi og via brint udvundet af 
vedværende energi, hjælper vi verden med at omstille sig fra fossile brændstoffer til emissionsfrit brændstof. I vores danske division i 
Herning beskæftiger vi lige nu mere end 130 ansatte og forventer at vækste yderligere i de kommende år. Nel Hydrogen er en global 
frontløber når det kommer til udvikling og produktion af brinttankstationer; et marked som forventes at fastholde sin vækst i de 
kommende år, idet produktionen af brintdrevne biler, busser og lastbiler forventes at omstille sig til storproduktion.  

Om jobbet 

Som installations- og commissionerings tekniker i NEL Hydrogen, vil du deltage i installation og i drift-
sættelse af nye brint tankstationer - over hele verden. Normalt arbejder du sammen med en eller flere 
kolleger on-site og jeres ansvar starter når I ankommer på pladsen, hvor lokale underleverandører måske er 
startet på arbejdet, og slutter når stationen er sat i drift. Du skal forvente at arbejde i et internationalt 
teknisk miljø med udenlandske kunder, kolleger og underleverandører, som skal kommunikeres med. For at 
være installations- og commissionerings tekniker kræves der fleksibilitet i forhold til arbejdstid og 
mængden af rejsedage. Du vil til fagligt rapporterer til vores installations- og commissionerings ingeniør og 
når du ikke er on-site vil du være på virksomheden i Lind i Herning. Du skal forvente mere end 175 
rejsedage om året, typisk 2-3 uger on-site ad gangen og i dag er de vigtigste områder for installation og 
commissionering Europa, USA og Sydkorea, men nye verdensdele/lande vil komme til over tid. 

Dine opgaver: 

• Sørge for at sikkerheden on-site holdes høj under alle aktiviteterne, for alle der arbejder on-site, både 
ved kontrol af fundamenter, installation af rør og kabler, elektriske forbindelser, hydraulisk rensning af 
systemet og afsluttende brint påfyldning på stationen.  

• Sikre at der altid on-site arbejdes i henhold til risikovurderingen foretaget på stedet, og at det altid er i 
overensstemmelse med Nel ’Permit to Work’ (PTW)                                                                                                              
(PTW er Nel’s egen tilladelse til at udføre arbejdet, så arbejdsmiljøet er sikkert på stedet, og således at 
alle relevante interne og eksterne sikkerhedsregler overholdes) 

• Sikre at de tilhørende dokumentationskrav til arbejdet bliver gennemført omhyggeligt og jf. reglerne  
• Deltage i godkendelsesaktiviteterne på stedet sammen med lokale myndigheder eller tredjeparts-

inspektører 
• Gennemføre forberedelse til installations- og commissionerings opgaven, såsom klargøring af værktøj 

og reservedele/materialer, udpakning af container etc.  
• Support til projektlederen under ’Site Acceptance Test’ på standardprodukter 
• Du vil i begyndelsen af din ansættelse skulle uddannes til Stationsoperatør                                                 
• Under arbejdet on-site forventes det at du opsamler erfaring og viden som du føder tilbage til Nel, 

herunder T&D afdelingen.  

kvalifikationer 

Du har relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring inden for installation og idriftsættelse af 
komplekse maskiner eller stationer. Du har en stærk, teknisk orienteret tankegang, er nysgerrig og kan 
hurtigt forstå komplekse tekniske systemer for at finde potentielle tekniske fejl og kvalitetsproblemer. Du 
er struktureret, konsistent og klar med dokumentation og følger arbejdsprocedurerne på en sikker og 
effektiv måde. Du kan arbejde uafhængigt og i teams og er meget dygtig i både skriftlig og talt engelsk. 



Krav 

• En relevant teknisk uddannelse som elektriker eller mekaniker 
• Generel forståelse af arbejdssikkerhedsprocedurer 
• God viden om processystemer 
• Har forståelse for at kommunikation med kunden er vigtig   
• Kan arbejde i grupper men også alene  
• Erfaring med at arbejde indenfor etablerede procedurer og instruktioner 
• Opretholder et organiseret og rent arbejdsområde i værkstedet og på stedet 
• Kommuniker flydende på både skriftlig og talt engelsk 
• Kendt med grundlæggende Windows-applikationer så som Outlook, Excel, PowerPoint osv. 

Det vil også være en fordel, hvis du har: 

• Grundlæggende viden inden for dokumentstyringssystemer 
• Erfaring med installations- og idriftsættelsesarbejde i olie- og gasindustrien eller lignende, hvor der 

stilles høje krav til sikkerhed 
• Oplev arbejde med brændbare gasser og højt tryk 
• Erfaring med risikovurdering 
• God viden om fjernbetjening og overvågning af komplekse systemer 
• Kendskab til arbejde på hydrauliske systemer 

Anøgning og kontakt  

Send din ansøgning samt CV hurtigst muligt til recruitment@nelhydrogen.com. Ansøgningerne behandles 
løbende. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Installation & 
Commissioning Engineer|Allan Møller Randeris| ALLAN@nelhydrogen.com| tlf. +45 51516989 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Om Nel Hydrogen A/S www.nelhydrogen.com  
Nel Hydrogen A/S er en førende producent af H2Station® brinttankstationer som giver brintbiler den samme hurtige optankning og rækkevidde 
som ved tankning af konventionelle biler. Nel Hydrogen A/S har investeret i udviklingen af H2Station® siden 2003 og teknologien markedsføres i 
dag til markeder hvor større netværk af brint tankstationer er under etablering. Nel Hydrogen A/S er en del af NEL ASA som er noteret på Oslo 
Børsen. NEL ASA er en førende producent af hydrogen teknologi til industri og energiformål med over 500 leverancer i mere end 50 lande. 
www.nelhydrogen.com 
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