Oktober 2017

ENVO Biogas Tønder
I løbet af september måned er der blevet afholdt
diverse møder med Tønder Kommune, Ommen &
Møller, procesleverandører, tankleverandører med
flere, med henblik på opstart på byggepladsen.
Tirsdag d. 19. september blev der udført
synsgennemgang på byggepladsen ENVO Biogas
Tønder med repræsentanter fra den tidligere
entreprenør, ENVO og skønsmanden for yderligere
gennemgang af området. Ved gennemgangen blev det
besluttet at fritlægge dele af kældervæggen ved
opgravning for at kunne foretage opmåling og
registrering, og derefter at frihugge opragende
armeringsjern for klarlægning af skadens omfang.
Onsdag den 27. september blev der foretaget
fritlægning, opmålingen og registrering af dele af
kældervæggen, dette blev udført af Ommen & Møller.
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Mandag d. 9. oktober 2017 startede Entreprenør
Ommen & Møller op med klargøring på byggepladsen
ENVO Biogas Tønder, således at der kan fortsættes
med byggeriet, efter en længere pause. Klargøringen
består bl.a. i at udbedre de steder, hvor der har
dannet sig revner. Dette gøres ved at bore huller i
revnerne, hvorefter der fyldes et plastmateriale i.
Dette plastmateriale presser overflødigt vand ud af
betonen og efter forholdene forbliver det elastisk.

Rundt om ENVO Group
Aftalen som ENVO Group A/S og Dong Energy har
underskrevet onsdag d. 28. januar 2015 om levering af
biogas/bionaturgas, overgår til Ørsted. Der vil ikke
forekomme ændringer i salgsaftalen, alt bliver ved det
aftalte.

Nedenstående er taget fra:
https://www.orsted.dk/sporgsmal.html

Hvorfor?
Det gør vi, fordi vi er blevet for grønne til vores navn.
Vi arbejder på at blive et 100 % grønt energiselskab. Vi
dækker allerede alle vores privatkunders årlige
strømforbrug med 100 % grøn vindstrøm fra vores
egne danske havvindmøller, og vi har opsat flest
havvindmøller i verden. Og det er kun nogle af de
tiltag, vi har gjort. Vi har nemlig ændret os markant de
sidste 10 år, og for nylig har vi også solgt vores olie- og
gasproduktion. Derfor passer forkortelsen DONG, som
står for Dansk Olie og NaturGas, ikke længere til os.

Hvorfor Ørsted?
Vi er inspirerede af H.C. Ørsteds nysgerrighed,
dedikation og interesse for naturen. Han opdagede
elektromagnetismen, som i dag danner grundlag for
moderne el produktion. Derfor har vi valgt Ørsted.
Samtidig understreger vi med vores valg af navn, at vi
er en virksomhed med stærke danske rødder.
Se også:
https://www.youtube.com/watch?v=A4LljaEMw5I

ENVO Group A/S
Vestvejen 170 – 6200 Denmark
CVR nr. 33506511 Telefon:+45 72 34 42 20 – mail : info@envogroup.dk
Bank: Sydbank – Konto.nr.: 7910 - 1526485

På besøg hos MT-Højgaard Århus

Zeni Arkitekter

Tirsdag d. 3. oktober har ENVO og Zeni arkitekter haft
et yderst spændende møde hos MT-Højgaard i Århus.
MT-Højgaard demonstrerede 3D modelleringsprogrammet ”VDC” til ENVOs kommende
hovedkontor.

Zeni arkitekter, som står bag tegningerne til den
kommende kontorbygning, har modtaget en flot pris
for Årets skolebyggeri 2017, VUC i Haderslev. Tillykke
her fra.
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ENVO stillingsopslag
ENVO Group A/S har netop igangsat arbejdet med at etablere en række store biogasanlæg i Sønderjylland. Det første
anlæg bygges ved Tønder, og arbejdet på byggepladsen er i gang. Det næste anlæg bliver bygget ved Kliplev, syd for
Aabenraa. Bygningen af dette anlæg forventes at starte i 1. halvår af 2018. Placeringen af de næste anlæg, som skal
bygges i løbet af de kommende få år, er endnu ikke fastlagt.
ENVO Group A/S har i forbindelse med planlægning, bygning og drift af disse biogasanlæg brug for at udvide
organisationen med en række nøglepersoner, og vi vil i den sammenhæng gerne høre fra dig, hvis du er en:
1. Byggepladsleder med erfaring i at lede byggepladser med mange underentreprenører og bygherreleverancer;
2. Medarbejder med erfaring indenfor kontraktstyring og dokumentation (herunder CE-mærkning af installationer);
3. Tilsynsperson med erfaring fra bygge- og installationsarbejder;
4. Projektlederassistent med erfaring indenfor projektering, tilsyn, entreprenørkontakt og kundekontakt;
5. Maskiningeniør med erfaring fra tekniske installationer til håndtering af biomasse, hydrauliske systemer og/eller
gas installationer;
6. El ingeniør eller el installatør med erfaring fra projektering, bygning og/eller drift af industrielle procesanlæg.
ENVO Group A/S er i en udviklingsfase og har derfor stort fokus på at ansætte engagerede og fleksible medarbejdere,
som vil gå ind i vores team, der løser alle de udfordringer, der dukker op, også selv om de ligger på kanten af de
enkelte medarbejderes faglige ekspertiser.
Med planlægning, bygning, idriftsætning og drift af en række store biogasanlæg, og en virksomhed der er i kraftig
udvikling, tilbyder ENVO Group A/S en spændende arbejdsplads, hvor du har muligheden for at være med fra starten,
og for at blive en af vores nøglemedarbejdere.
Vi er hjemmehørende på adressen Vestvejen 170, 6200 Aabenraa, og vores byggepladser og senere anlæg, der skal
drives, er placeret i Sønderjylland.
For at komme i betragtning til ovenstående stillinger bedes du sende din ansøgning sammen med dit CV til
info@envogroup.dk - mærket ANSØGNING.
Hvis du har brug for at høre mere om stillingen, du ønsker at søge, eller hvis du har andre spørgsmål relateret til din
ansøgning, er du velkommen til at ringe til Søren Kræmer på 4173 4202 eller til Bo Asmussen på 4173 4200.
Vi vil gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 24. oktober.
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