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Thorsten Freisestä Energiequelle GmbH:n uusi osastonjohtaja 

Entinen VSB-konsernin prokuristi siirtyy johtamaan brandenburgilaisen yrityksen 
hanketoimintaa yhdessä Gregor Weberin kanssa. 
 

Kallinchen, elokuu 2019. Thorsten Freise on työskennellyt helmikuusta lähtien Energiequelle 

GmbH:ssa, jossa hänen tehtäviinsä osastonjohtajana kuuluu kehittää yrityksen 

hankekehitystä, verkkotoimintoja sekä tuuli- ja aurinkovoiman rakentamista. Hänen 

vastuualueensa kuuluvat Brandenburg, Mecklenburg-Etu-Pommeri, Saksi-Anhalt ja Saksi, 

sekä potentiaaliset ulkomaanmarkkinat. Freisen tiimi koostuu yli 50 työntekijästä, johon 

kansainvälistä laajentumista silmällä pitäen etsitään lisää osaajia.  

 

Energiequelle GmbH:n toimitusjohtaja Michael Raschemann iloitsee Freisen työpanoksesta: 

”Olemme saaneet joukkoomme erittäin kokeneen ammattilaisen, jolta odotamme uusia 

ideoita ja lähestymistapoja hankkeisiin – ennen kaikkea kansainvälisellä tasolla.” 

 

Valtavasti kokemusta 

Freise on aiemmin työskennellyt neljä vuotta VSB-konsernissa hankekehityksen ja 

modernisoinnin johtajana, jossa hän oli vastuussa uusien toimipaikkojen perustamisesta ja 

markkinoiden laajentamisesta Saksan eri osavaltioihin. Tätä ennen Freise toimi mm. STEAG 

New Energies –yrityksessä kahden tytäryhtiön toimitusjohtajana bioenergian ja raaka-

ainekaupan aloilla, sekä vastasi työtehtävässään tilapäisenä toimitusjohtajana eri 

hallintayhtiöissä uusiutuvan energian ja energiatalouden rakenneuudistuksista, hankkeiden 

hallinnoinnista sekä uusien markkinoiden luomisesta. 

 

Kansallisen ja kansainvälisen hankekannan laajentaminen 

Freise haluaa laajentaa hankekantaa niin Saksassa, kuin kansainvälisestikin yhdessä Gregor 

Weberin kanssa, joka puolestaan vastaa hankekehityksestä Bremenissä, Ala-Saksissa, 

Thüringenissä, Suomessa ja Ranskassa.  

 

 

 



 

 

Loistava työilmapiiri pääkonttorin uudisrakennuksessa 

”Olin hieman hämmentynyt, kun heti ensimmäisestä työpäivästäni minut otettiin vastaan 

niin lämpimästi. En ollut ennen törmännyt vastaavaan”, Freise kommentoi kollegojen 

positiivista kanssakäymistä ja yrityksen matalahierarkkista rakennetta. Myös uusi toimisto 

pääkonttorilla Kallinchenissa on hänen mielestään erinomainen – nykyaikaiset laitteet, 

valoisat toimistot ja tilavat kokoushuoneet tarjoavat hyvät mahdollisuudet rakentaville 

keskusteluille. 

 

 
Thorsten Freise, Energiequelle GmbH:n uusi osastonjohtaja 
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Tekstin ja kuvan kopiointi maksutonta. 

Kaikki lehdistötiedotteet: https://www.energiequelle.de/fi/lehdistoetiedotteet/ 

 

 

Energiequelle 

Energiequelle GmbH on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija jo vuodesta 1997 alanaan 

suunnitella, rakentaa ja operoida tuulivoimaa, biomassalaitoksia ja aurinkovoimaa, sekä 

sähköasemia ja energianvarastointijärjestelmiä. Energiequellen pääkonttori on 
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Kallinchenissa Berliinin lähellä. Muita toimipisteitä Saksassa ovat Bremen, Oldenburg, 

Hannover, Putlitz, Erfurt, Dresden ja Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä 

Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 200 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, 

joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1300 MW. Energiequelle on alan johtavia 

yrityksiä. 

 


