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Senior ESG-manager med kendskab til fast ejendom og investeringer 
 
Har grøn omstilling og bæredygtighed din professionelle interesse? Har du 

erfaring med ansvarlige investeringer og fast ejendom, og kunne du godt tænke 

dig at være med til at drive vores nye taksonomiindsats? Så søg jobbet som 

senior ESG-manager i Green Building Councils sekretariat.  

 

I Green Building Council er vi i fuld gang med at udvikle vores indsats inden for 

bæredygtige investeringer i fast ejendom med udgangspunkt i EU's 

taksonomiforordning. Det er et område med stor og hastigt voksende 

efterspørgsel i byggebranchen og vores mål er at levere en helstøbt og meget 

ambitiøs service til vores medlemmer. Vi er allerede nået langt, men vi har brug 

for erfarne kræfter, der har forståelse for og erfaring med arbejdet fra 

investorsiden.   

 

Green Building Council er en nonprofit medlemsorganisation i hastig vækst. 

Vores vision er, at Danmark bliver globalt førende i den bæredygtige omstilling af 

byer og bygninger, og efterspørgslen på vores viden og sparring vokser hurtigt. 

Stillingen som senior ESG-manager ligger i Green Building Councils sekretariat, 

og du kommer til at arbejde tæt sammen med hele organisationen på ca. 45 

medarbejdere og vores mere end 600 medlemmer. 

  

Stillingen er nyoprettet, og du får derfor stor mulighed for at påvirke og præge 

udformningen af din hverdag. Stillingen er fuldtid med placering i vores nye flotte 

kontor i Farvergade i hjertet af København. 

 

Om jobbet 

Som senior ESG-manager bliver en af dine hovedopgaver at sikre, at vores 

indsats på EU’s taksonomiforordning målrettes relevante spillere, herunder 

bygherrer, investorer, revisionshuse, advokater, finansielle institutioner etc. Der 

skal skabes videndeling, partnerskaber, struktur og strategiudvikling. Det sker i 

tæt samarbejde med kolleger både fra den tekniske afdeling og sekretariatet. Dit 

bidrag til taksonomiindsatsen bliver helt central ift. at sikre en substantiel 

merværdi for vores medlemmer samt skrue en ambitiøs indsats sammen.   

Din profil 

• Du har min. 5 års erfaring indenfor bæredygtige investeringer eller ESG. 



 

 

 

• Du har erfaring med at arbejde med komplekse problemstillinger indenfor 
bæredygtige investeringer med nogle af de følgende tematikker: klima, 
menneskerettigheder, Paris-aftalen og EU’s taksonomiforordning.  

• Du har erfaring med at analysere ESG data på portefølje og 
selskabsniveau. 

• Du har viden om tekniske forhold såvel i byggeriet som på 
ejendomsmarkedet. 

• Du ved, hvordan man leder et udviklingsprojekt, samler trådene og leverer 
resultater i tæt og godt sammenspil med kolleger og eksterne 
interessenter.  

• Du har erfaring med strategiudvikling og udformning af gennemarbejdede 
skriftlige oplæg. 

• Du har en hands-on tilgang og besidder evnen til selv at drive processer 
og dagsordener.  

Du har ikke nødvendigvis viden om alle de ovenstående, men har nysgerrighed 
og lyst til at lære noget nyt.  

Vi tilbyder 

• En udfordrende og spændende hverdag. 
• Et dynamisk arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder.  
• En unik mulighed for at få indblik i den grønne omstilling af bygge- og 

ejendomsbranchen. 
• En arbejdsplads med fokus på trivsel og arbejdsglæde. 
• Attraktive ansættelsesvilkår, såsom god pensionsordning, 

sundhedsforsikring og lækker kantineordning fra Meyers. 

ANSØGNING OG MERE INFORMATION 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for 

strategisk kommunikation og public affairs Sisse Norman på tlf. 93 97 92 06 eller 

sisse.norman@dk-gbc.dk.   

 

Frist: Send din ansøgning senest 7. august til hr@dk-gbc.dk. med emnefelt 

Senior ESG-manager 

mailto:sisse.norman@dk-gbc.dk

