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BLIV EN DEL AF ET 
STÆRKT TEAM 
SOM GRADUATE 
I FREDERICIA ELLER BALLERUP
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HVAD GÅR 
PROGRAMMET UD PÅ?

Som graduate hos Energinet indgår du i 
et toårigt program, hvor du har turnus i 
tre forskellige afdelinger – du er selv med 
til at sammensætte dit helt eget forløb på 
baggrund af dine interesser og udviklings-
ønsker. Du får rig mulighed for at prøve dig 
selv af i forskellige roller og arbejdsopga-
ver, så du er klar til at vælge din karriere-
vej i Energinet efter programmet. 

Undervejs i programmet tilbyder vi rele-
vante kurser, en mentor, en buddy, et unikt 
netværk med de øvrige graduates, dedike-
ret graduatetid samt sparring med erfarne 

og engagerede ledere i forhold til, hvordan 
du kan udvikle dig. Du er ikke garanteret 
fastansættelse efter programmet. Dog ser 
vi, at størstedelen af vores graduates væl-
ger at søge udfordringer i Energinet efter 
deres forløb, og vi har i dag mange tidlige-
re gradutes ansat – i forskellige roller lige 
fra specialist til selskabsdirektør.  

Vores graduates er eftertragtede i organi-
sationen, og du er garanteret et udviklings-
forløb, som udgør et stærkt fundament for 
din videre karriere som generalist, specia-
list, projektleder eller leder.  

PROGRAMMETS OPBYGNING 
(24 måneder med opstart 1. september hvert år)

Intro

Turnus 1 Turnus 2 Turnus 3

Løbende sparring og opfølgning med programleder

Ledersparring

Mentor

Kursusforløb særligt tilpasset graduateprogrammet

Udlandsrejse

SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ. JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AUG.
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Graduateprogrammet giver mig mulighed for at udvikle mig, 
personligt og fagligt, gennem spændende opgaver, der står 
højt på den politiske dagsorden og samarbejde med dygtige 
kolleger, der er glade for deres job
 
LASSE SØELUND
CAND. SCIENT. POL.  
STATSKUNDSKAB 

“
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HVAD KAN DU 
ARBEJDE MED?

Vi er åbne overfor alle uddannelses-
baggrunde – og er kun nysgerrige på, 
hvad du kan bidrage med i forhold til din 
specifikke baggrund. Uanset din uddan-
nelsesmæssige baggrund er du med til 
at realisere vores vision ”Grøn energi for 
en bedre verden”, men mere konkret kan 
du fx arbejde med opgaver inden for: 

• Udvikling, planlægning, vedligehold 
og drift af energisystemet (el, gas og 
sektorkobling) 

• Alle genrer af IT i en fuld agil orga-
nisering – fx it-projektledelse eller 
udvikling 

• Data, digitalisering, machine learning, 
data science og IOT 

• Makroøkonomi/samfundsøkonomi, 
matematisk modellering, økonomisk 
rapportering, regnskab, analyser m.m. 

• Forretningsudvikling og innovation

• Interessentsamarbejde (herunder 
samarbejde med myndigheder, depar-
tementer og styrelser), internationalt 
samarbejde og public affairs 

• Miljøvurderinger og geologi 

• Kommunikation, strategisk ledelses-
støtte og HR 

Listen er på ingen måde udtømmende, 
da vi konstant udvikler vores arbejds- 
opgaver og metoder. 
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Jeg valgte at søge graduateprogrammet i Energinet for at 
udfordre mig selv, og det gør jeg hver eneste dag. Jeg får 
opgaver, jeg ikke vidste, jeg kunne varetage, jeg bryder 
nogle indgroede vaner, og så indgår jeg i et virkelig fedt 
socialt miljø – både med de øvrige graduates, og kollegerne 
i min afdeling

TRINE KOBBEL SØRENSEN
CAND. SCIENT. GEOFYSIK 

“
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KORT OG GODT 
OM ENERGINETS 
GRADUATEPROGRAM

DET TILBYDER VI 

• Et toårigt program med tre turnusperi-
oder efter eget valg 

• Spændende arbejdsopgaver til gavn for 
alle borgere i Danmark 

• Selvstændigt ansvar og fokus på faglig 
og personlig udvikling

• Tildeling af mentor

• Løbende sparring med ledelsen og HR

• Et unikt netværk med de andre gradua-
tes og dedikeret tid til faglige og sociale 
aktiviteter i graduategruppen 

• Et åbent og uformelt miljø med fagligt 
dygtige kolleger 

 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG 

• Du har en akademisk uddannelse 

• Du har maksimalt et års erhvervs- 
erfaring 

• Du har erfaring fra fx udlandsophold, 
relevant studiejob, praktik eller frivilligt 
arbejde 

• Du har gode formuleringsevner på 
dansk og engelsk 

• Du er analytisk stærk og hurtig til at 
tilegne dig ny viden 

• Du er visionær og kreativt tænkende 

• Du brænder for det, du laver, og går 
gerne forrest 

• Du har mod til at indgå i dialog med 
andre 



Jeg har fået mulighed for at bidrage til den grønne omstilling  
fra første dag. Jeg oplever, at jeg som helt grøn både suger  
en masse nyt og spændende til mig samtidig med, at mine 
nye perspektiver bliver taget meget varmt imod

ANTON ENGHOFF POULSEN
CAND. SCIENT. GEOLOGI 

“



Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44

info@energinet.dk
www.energinet.dk

OPSTART 1. SEPTEMBER 
HVERT ÅR

FIND JOBOPSLAGET PÅ  
WWW.ENERGINET.DK/KARRIERE  
I DECEMBER 

#energinetDK

Graduate i Energinet 
Energinet

Energinet


