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Da Chris Skovgaard
Hansen var næsten
færdig med at skrive sit
speciale i samarbejde
med Energinet, blev han
tilbudt en fastansættelse, hvilket med hans
egne ord var ”møghamrende heldigt.”

Hvorfor valgte du at skrive
speciale hos Energinet?
Når man laver systemanalyser, som
jeg gør, er det stedet at være. Det er et
’sweet spot’ mellem min faglighed og
min personlige interesse. Mit speciale
var en analyse af, hvordan elektrisk støj
påvirker det kollektive forsyningsnet.
Teoretiske elektrotekniske analyser på
designet af elnettet er stadig en stor del
af mit arbejde i dag.
Hvorfor takkede du ja til
fastansættelsen?
Jeg var møghamrende heldig. Det var
en spændende stilling, hvor jeg kunne
anvende min faglighed, men hvor jeg
også skulle lære nyt. Det krævede et
højt fagligt niveau, men de tog alligevel chancen med mig, selv om jeg var
nyuddannet. Energinet satser virkelig på
medarbejderne. De viser en enorm tillid
og er ikke bange for at give dig ansvar.
Den grønne omstilling kræver, at vi hele
tiden presser teknologien til det yderste
og finder nye løsninger. Så Energinet er
et spændende sted at arbejde, fordi vi
skal holde trit med udviklingen. Det er
enormt givende – den ideelle ingeniørstilling. Samtidig er jeg stolt af, at mit
arbejde tjener et højere samfundsmæssigt formål.

Hvordan har du udviklet dig
i din tid hos Energinet?
Det er gået utroligt stærkt. På fire år er
jeg blevet både senioringeniør og gruppeleder. Jeg har tilegnet mig ledelseskompetencer og også udviklet min evne
til at kommunikere teknisk svært stof,
for det er vigtigt at formidle resultaterne
af de tekniske analyser til dem, som
skal træffe beslutningerne.
Hvad er det bedste ved dit job?
Mit arbejde er meget alsidigt. Som
gruppeleder er jeg meget i kontakt med
andre mennesker og skal koordinere
og lære fra mig. Men jeg kan også være
den specialist, jeg startede som, og
fordybe mig i tungt, teknisk stof.

OM ENERGINET
I Energinet arbejder vi sammen
for at sikre grøn energi for en
bedre verden. Vi ejer og udvikler
el- og gasnettet i Danmark for at
indpasse mere vedvarende energi,
opretholde forsyningssikkerheden
og sikre lige markedsadgang til
nettene. I Energinet er der gode
muligheder for udvikling, læring
og et stærkt fagligt miljø.
Vi tilbyder bl.a. jobs indenfor
ingeniørfag, IT og naturvidenskab.

