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STILLINGSPROFIL 

 
 
 
PROJEKTLEDER/PROJEKTCHEF, STALDBYGGERI  
 

For vor kunde Gråkjær A/S søges en ambitiøs projektleder, som med base på 

hovedkontoret i Holstebro kan gennemføre staldbyggerier i totalentreprise. Der vil 

være fokus på byggerier i Norge. Din baggrund er ikke så afgørende – der vil være 

mentorstøtte til rådighed. 

 

 

VIRKSOMHEDEN 

Gråkjær koncernen har mere end 40 års erfaring med landbrugsbyggeri, og har opbygget et 

gennemprøvet koncept som kombinerer avanceret teknologi, økonomisk forståelse og solid 

projektledelse. Dyder som troværdighed, ordholdenhed, udvikling og orden i tingene, er 

således fundamentale pejlemærker i Gråkjærs daglige arbejde. 

Siden virksomhedens opstart er det blevet til mere end 3.800 byggeprojekter i ind- og udland, 

og i dag opføres nøglefærdige totalentrepriser indenfor områderne erhverv, boliger, landbrug 

og aqua-kultur. Virksomheden har ca 110 medarbejdere. 

Gråkjær har hovedkontor i Holstebro. 

Yderligere information findes på www.graakjaer.dk. 

 

KANDIDATEN 

Din baggrund er ikke så afgørende. Hvis du har en håndværksmæssig baggrund uden meget 

projektledererfaring, vil du få tilknyttet en erfaren mentor. Det er også muligt du har erfaring 

og/eller uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør eller lignende, og derfor vil have en 

anden tilgang til jobbet. Alle ansøgere er velkomne.  

Det vil klart være en fordel, hvis du som minimum har et par års erfaring.  

Du har et godt overblik og en pragmatisk holdning til at få gennemført tingene med høj 

kvalitet og i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået. Du kan håndtere modgang og 

er i stand til at træffe de rigtige beslutninger i pressede situationer. 

Ellers er du karakteriseret ved at  

 Have ambitioner på egne og virksomhedens vegne 

 Være struktureret og kvalitetsbevidst 

 Have solid projektledererfaring, gerne certificeret 

 Være en god kommunikator, både på det uformelle og formelle plan 

 Have godt humør og en motiverende tilgang til ledelse 

 Kunne kommunikere på ”skandinavisk” 
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STILLINGEN 

Stillingen som projektleder/chef har reference til projekteringschefen for landbrug. 

Du vil få totalansvaret for at gennemføre staldbyggerier i totalentreprise. Ansvaret indebærer 

tæt samarbejde med tegnestue og samarbejdspartnere i projekteringsfasen, hvorefter du 

overtager det fulde implementeringsansvar i byggefasen. 

Du vil samtidig få værdifuld sparring med nye kolleger, som arbejder med lignende projekter. 

Du vil være ansvarlig for at sikre en høj kvalitet i projektgennemførelsen, og det sker 

naturligvis i overensstemmelse med den aftalte pris og tidsplan. Du vil have en omfattende 

kontakt til bygherrer, underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt.  

Din funktion suppleres med en entrepriseleder på pladsen, som refererer til dig. 

Du skal forvente en rejseaktivitet til Norge på gennemsnitligt 4-5 dage om måneden. 

De væsentligste ansvarsområder vil være: 

 Ledelse af den indledende projektering, hvilket sker på kontoret i Holstebro 

 Overordnet ansvar for projektets gennemførelse 

 Kvalitetssikring af byggeprocesser, safety, overholdelse af standarder, m.v. 

 Overholdelse af og opfølgning på projektøkonomi og tidsplaner 

 Koordinering med bygherrer og lokale samarbejdspartnere 

 Tæt dialog med lokale myndigheder og andre interessenter 

 

 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

 

 Et udfordrende job med mulighed for at opnå gode personlige resultater 

 Attraktiv lønpakke med fast løn, relevante udetillæg, pension m.v. 

 

Kontaktperson i virksomheden er projekteringschef Thomas Nørager på mobil +45 9392 0001.  

 

 

TILTRÆDELSE 

Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 

ANSØGNING 

Motiveret ansøgning kan sendes direkte til: 

 

Sten Appelon Petersen 

Partner, Insightments 

 

Mobil:  +45 2270 8320 

Mail:  sap@insightments.dk 


