NOVENCO Building & Industry søger Projektleder til Project Execution
Du vil som teknisk og kommerciel projektleder indgå i et kompetent team, der betjener både danske og internationale
kunder. Du vil få et tæt samarbejde med kollegaer på tværs af hele organisationen, herunder bl.a. Salg, R&D/Engineering,
produktion samt NOVENCO’s kontorer i udlandet. Du vil i din jobfunktion skulle håndtere såvel eksterne som interne kunder.
Dine primære ansvarsområder:
• Gennemførsel af kommercielle projekter med tilfredse kunder som resultat
• Teknisk afklaring og koordinering af teknisk løsning med deltagelse af interne afdelinger og eventuelle eksterne
konsulenter
• Projekt etablering, finansiel opfølgning og rapportering bl.a. i ERP system
• Daglig koordinering/opfølgning på alle interne/eksterne projektrelaterede aktiviteter med fokus på overholdelse
af projektmål, tid og økonomi
• Etablering, styring og administration af projekt relateret dokumentation i interne og eksterne systemer
• On-site opgaver i forbindelse med supervision ved installation og commissioning
Vores forventninger til dig:
• Du har en teknisk baggrund som produktionsingeniør, maskiningeniør, eller lign.
• Du har en bred indsigt inden for maskin- og stål-industri (støbning, svejsning og pladebearbejdning).
• Du har erfaring med oprettelse af produktionsstyklister og -ruter.
• Du har erfaring og interesse for LEAN, Kaizen og PFMEA.
• Erfaren bruger af MS Office og ERP-system (vi bruger IFS).
• Erfaring med brug af 3D CAD (vi bruger Inventor og Vault), vil være en fordel.
• Behersker et godt dansk og engelsk i skrift og tale.
Som person skal du:
• Være ansvarlig, kvalitetsbevidst og have dokumenterede projektresultater
• Være team player og kunne få dine kollegaer til at levere resultater til projekterne i pressede situationer
• Være forandringsparat og se positivt på nye opgaver
• Have en høj stress tærskel og kunne håndtere mange bolde i luften samtidig
• Have et godt overblik, arbejde struktureret og afslutte dine opgaver til tiden i rette kvalitet
• Udvise respekt for dine kolleger og vores kunder
• Være positiv og være i stand til at oparbejde gode relationer til dine samarbejdspartnere
• Være parat til rejseaktivitet (10-20 dage/år under normale omstændigheder)
Vi tilbyder:
• En virksomhed i konstant udvikling
• Løn efter kvalifikationer
• Fleksibel arbejdstid
• Pension, sundhedsforsikring, medarbejderforening mv.
• Betalt mobil, internet
NOVENCO Building & Industry
Industrivej 22
4700 Naestved
Denmark

Telefon
E-Mail
Internet
VAT No.

+45 70 77 88 99
info@novenco-building.com
www.novenco-building.com
DK 16 92 66 47

Vi tilbyder et job i en international organisation, hvor du får masser af udfordringer og oplevelser. Vi er en arbejdsplads, hvor
vi hjælper hinanden på tværs af funktioner, og vi er altid er nysgerrige efter at finde nye løsninger. Vi har et uformelt
arbejdsmiljø, hvor vi arbejder målrettet på at levere de bedste løsninger til vores kunder. Vi arbejder tæt sammen med de
øvrige NOVENCO- og SCHAKO-kontorer rundt omkring i verden, så du kommer til at færdes i et internationalt miljø med
gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
Er du interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Engineering Manager Bjarne Sørensen på tel. +45 5578 1165.
Send din ansøgning og CV mærket ”Projekt leder NBI” til personaleafdelingen på job@novenco-building.com,
ansøgningsfrist er 28. Marts 2022.
Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com hvor du bl.a. kan
læse om vores visioner, værdier og arbejde for en mere bæredygtig fremtid. ”We move air for a green and safer world”.
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