
 

VisBlue søger frontend softwareingeniør 

Jobbeskrivelse 

Overvågning af batteriet er et ”must” fra kunden, og det er et vigtigt værktøj for at kunne udføre en 
optimal service på VRFB-systemet. VRFB skal også kunne indgå i en ”online” styring hvor op- og 
afladning styres ”remote” efter forskellige styringsstrategier, som kan være at styre ud forskellige 
parametre hen over et døgn.  
 
Centrale arbejdsområder: 

• Opbygning og videreudvikling af monitoreringsværktøj henimod bedre service.  
• Implementering af ”forudsigelsesunderstøttelse” i controllersoftware. 
• Analyse af driftsmønstre og implementering af controllersoftwareændringer, der øger 

virkningsgraden i balance med optimal kapacitet.  
Hovedformålet med disse arbejdsområder er at:  

• Optimere muligheden for remote service, samt muligheden for automatiske driftsrapporter. 
• Øge anvendelsesmulighederne for vores VRFB-energilager.  
• Øge round-tripvirkningsgrad i balance med øget kapacitet.  

 

Hvem er du? 

Du har en teknisk baggrund, f.eks. indenfor hardware eller software. Du har systemforståelse, og du 
trives godt i en lille, dynamisk virksomhed.   
 

Lidt om os 

VisBlue A/S udvikler vanadium redox flowbatterier (VRFB) til lokal lagring af solcellestrøm (PV-strøm). Vi 
arbejder på at videreudvikle vores VRFB-hardware mod en højere virkningsgrad og henimod den nye 
”digitale” virkelighed. Her kræves det, at vores batteri kan serviceres, styres og overvåges sikkert via 
internettet. Vores VRFB er skalerbart og vil typisk have størrelsen 8-25 kW og 30-200 kWh, hvilket er 
signifikant større end tilsvarende husstandsbatterier (<3 kW/<10 kWh). Vores kunder er større PV-
installationer, især boligforeninger, kommuner, erhverv eller netselskaber, der ønsker at anvende VRFB-
teknologien til netbuffer/-balancering. VRFB-teknologiens afgørende konkurrent er de mere kompakte 
Li-ion lagringssystemer, der p.t. lanceres til kWh-priser og en holdbarhed, der er mindre gunstig end 
VRFB-teknologiens. Indenfor VRFB-teknologien findes en række øvrige udviklingsselskaber, men ingen i 
Skandinavien eller Nordeuropa, der efter vores opfattelse matcher VisBlue udviklingsmæssigt.  

Praktisk information 

Har du spørgsmål til stilling, er du velkommen til at kontakte Morten Brun Madsen på mbm@visblue.com 
eller 22228311. 
Ansøgning sendes til Morten Brun Madsen på mbm@visblue.com. 
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