Projekt Chef
Virksomheden
Fremtiden bliver bygget i dag, og Johnson Controls gør den fremtid mere produktiv, mere sikker
og mere bæredygtig. Vi skaber intelligente bygninger, effektive energiløsninger, integreret
infrastruktur og næste generation af transportsystemer, der arbejder perfekt sammen og lever op
til løftet om at skabe smarte byer og samfund. Grundstenen i det løfte er at levere innovation
som gør menneskers liv - og verden - bedre.
Johnson Controls er en førende global diversificeret teknologi- og multiindustriel virksomhed, som
betjener en lang række kunder i mere end 150 lande. Vores engagement i bæredygtighed går
helt tilbage til vores rødder i 1885 med opfindelsen af den første elektroniske rumtermostat. Vi
hjælper vores kunder med at vinde og skaber større værdi for alle vores interessenter med
strategisk fokus på vores bygninger og platforme for energivækst.
Johnson Controls Denmark har, som et selvstændigt datterselskab, en væsentlig markedsmæssig
styrke i kombinationen mellem årtiers køle-&/frys erfaring og et stærkt stigende behov for
varmegenvinding/industrielle varmepumper.
Johnson Controls Denmark gennemlever en styret positiv vækst i top- og bundlinje og har
særdeles positive forventninger til at fastholde og udvikle sin markedsposition de kommende år.
Deltagelsen i denne grønne omstilling er vigtig for Johnson Controls Denmark og man ser mange
nye forretningsmuligheder for at anvende, forfine og kunde målrette en bred pallette at
professionelle produkter og -services til en international kunde portefølje.
Se videre på: https://www.johnsoncontrols.com/da_dk/about-us/our-company

Kunderne/Markedet
Johnson Controls Denmark er teknisk og fagligt førende indenfor såvel køl-/frys-/varme teknologi.
Qua sit mangeårige virke og som en betydende del af en global organisation, er Johnson Controls
Denmark markedsledende, når det kommer til professionelle/industrielle løsninger.
Nationale og internationale samt fagligt krævende kunder, bliver betjent af en professionel
projekt- og serviceorganisation, som rummer mange års erfaring og et ekstremt højt fagligt
niveau i alle projektfaser. Viden og kompetencer fra en global organisation, skaber grundlag for
en dedikeret kundedialog, som gennem årene har skabt unikke kunderelationer og
referenceinstallationer i særklasse.

Stillingen
Stillingen som Projekt Chef er særdeles central i Contracting organisationen.
Projektchefen indgår i den daglige ledelse/ledergruppen i Contracting organisationen, her
koordineres projekter og ressourcer mellem alle aktører og interessenter.
Projektchefrollen er kommercielt og teknisk orienteret og balancerer høj kvalitet, stor
kundetilfredshed og EHS op mod de finansielle målsætninger der er for projektet og afdelingen.
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Projektafdelingen har ekstrem høj faglighed og stor anciennitet og består pt. af 11 personer,
lettere geografisk fordelt, med mange års projektgennemførelses erfaring.
Afdelingen undergår en løbende udvikling og kompetencedeling mellem erfarne og yngre
projektfolk og er under stadig vækst.

Ansvar
•

Varetage det ledelsesmæssige ansvar for afd., herunder medarbejdertrivsel-/udvikling.

•

Sikre ”Operational Excellence”, effektiv planlægning, kontraktuelle sammenhænge og
leverance sikkerhed med stor kundetilfredshed, baseret på de kommercielle guidelines
som til enhver tid er gældende for afdelingen.

•

Delansvarlig for strategisk og taktisk forretningsudvikling af afdeling relateret til
Contracting.

Opgaver

•

Drive processen for afdelingen gennem alle faser i projekterne.

•

Optimere og effektivisere projekt flow gennem reviews og kvalitetsopfølgning.

•

Rapportere, planlægge og optimere projekter, herunder ressourcer, eskalering og
organisation.

•

Sikre ”sømløse” snitflader mellem salg, project execution og service.

•

Være aktiv deltager i ledergruppen, rapportere og medvirke til strategi arbejde.

Succeskriterier
Et udpluk af relevante kriterier:
•

Afdelingen kører operativt godt og ledes med fokus på kvalitet, god ressourceanvendelse
og profitabilitet.

•

Udvikle et tættere samarbejde mellem projektledere med sigte på bedre
kompetencedeling.

•

Modernisering af arbejdsgange og projektværktøjer.

Kandidaten
Den nye Projekt Chef skal være en tydelig, empatisk og velkommunikerende leder.
Branchekendskab er en god forudsætning, men ledelseserfaring fra komplekse
projektorganisationer er en betingelse for at lykkes, såvel kommercielt som operationelt i denne
attraktive stilling.
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Da stillingen rummer opgaver som optimering, planlægning, ressource overblik, reviews etc.
kræver det en analytisk og struktureret tilgang, samtidigt med, at der vil være kommercielle,
organisatoriske og strategiske helhedsopgaver.
Erfaring med ledelse via KPI'er, samt en evne til at kommunikere klart og tydeligt, internt og
eksternt, i både skrift og tale er en selvfølgelighed, såvel på dansk som på engelsk, da engelsk er
koncern sproget.
Den rette kandidat er en pragmatisk, supporterende faglig dygtig leder, som er resultatorienteret
og som opstiller klare målsætninger for den enkelte og afdelingen som helhed.
Faglighed/kompetencer/uddannelse:
Den ideelle kandidat er:
•
•
•

Branchekendt, gerne med kendskab til professionelt/industrielt køl/frys/varme.
Ingeniør/maskinmester, gerne med en håndværksmæssig baggrund.
+7-10 års ledererfaring, gerne certificeret i diverse projektledelses discipliner.

Personlige og organisatoriske kompetencer:
•
•
•
•

Forstår at lede, motivere og supervisere en teknisk kompetent projektorganisation.
Er samarbejdsorienteret gennem en åben og målrettet kommunikation.
Har overblik, er kommercielt orienteret og forstår effekten af god planlægning og eksekvering.
Er analytisk og struktureret i sin tilgang, ingen løse ender.

Øvrige ansættelsesvilkår/forventninger:
Solide kommunikationsegenskaber på forhandlingsniveau i dansk/engelsk.
Indstillet på ca. 10 rejsedage om året, primært Skandinavien og central Europa.
Ansættelse snarest muligt, gerne tiltrædelse pr. 1. april 2020.
Domicil Hornslet/Danmark, - andre afdelinger Jylland/Sjælland.

Ansøgning sendes til:
Direktør Bo Fensbæk, +45 20635071, bf@insightments.dk
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