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SENIOR PROJEKTLEDER - TØMRERVIRKSOMHED 
 

Til virksomhed i Sydjylland søges en erfaren Senior Projektleder, som kan 

varetage traditionel projektledelse af spændende og forskelligartede tømrer-
entrepriser, men også påtage sig en central position som mentor for yngre 
kolleger.   

 
Ordentlighed og kvalitet er i fokus. 
 

 

VIRKSOMHEDEN 

 

Virksomheden har mere end 40 års erfaring, og består bl.a. af en traditionel tømrervirksomhed 

med opgaver for både private og erhvervskunder.  

Virksomheden er kendetegnet ved høj kvalitet og ordentlighed i alle projekternes faser. Derfor 

søges en erfaren senior projektleder, som kan lide at påtage sig stort ansvar og som (ud over 

traditionel projektledelse) også vil få en rolle som mentor for yngre kolleger, samt en central 

funktion i forhold til virksomhedens ledelse 

 

KANDIDATEN 

Du er først og fremmest en erfaren projektleder, som har fokus på ordentlighed, godt 

købmandsskab og som kan handle med ro og stort overblik. 

Du er vant til at tage et selvstændigt ansvar, både i forhold til kolleger, samarbejdspartner og 

bygherrer. Du har overskud til også at tage styringen i pressede situationer, og så har du et 

godt blik for at assistere dine kolleger. 

Du har naturligvis en solid erfaring fra lignende virksomhed, og behersker de traditionelle 

discipliner indenfor god projektledelse: 

 Gode kommunikationsevner 

 Køligt overblik, også i pressede situationer 

 God forretningsforståelse og købmandskab 

 Struktureret tilgang til økonomi, fremdrift i projekter m.v. 
 

Derudover har du fokus på at ”lykkes som team” og stiller gerne din erfaring og viden til 

rådighed for dine kolleger. 

Da du desuden vil blive involveret i projekter af fortrolig karakter, er det afgørende at du har 

den rigtige fornemmelse for diskretion og rettidig omhu. 

Du er udadvendt og går til opgaverne med godt humør, og du kan kombinere din proaktive 

tilgang til projektledelse med den nødvendige koordinering og prioritering.  

Vi forudsætter, at du har gode IT-kompetencer, har erfaring med Office-pakken og behersker 

dansk på højt niveau i skrift og tale.  
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STILLINGEN 

Som Senior Projektleder refererer du til virksomhedens direktør, og du vil i mange 

sammenhænge være en højre hånd for ham. 

Du vil få ansvaret for traditionelle tømrer-entrepriser, såvel til private som erhvervskunder. 

Der vil tillige være specialprojekter, som kræver stor alsidighed og professionel diskretion. 

Dine primære opgaver vil være 

 Fuldt ansvar for kvalitet, økonomi og tidsoverholdelse i projekterne. 

 Koordinering af den indledende projektering, i samarbejde med eksterne partnere. 

 Gennemførende projektledelse af fag-, hoved- og totalentrepriser. 

 Koordinering og sikring af økonomi, kvalitet og produktion. 

 Overordnet planlægning af bemanding i projekterne. 

 Løbende kommunikation med samarbejdspartnere, underentreprenører, bygherrer og 

rådgivere.  

 Løbende optimering af processer og projekter.  

 Daglig ledelse og sparring til kolleger på pladserne. 

 Support til ledelse og kolleger. 
 

Din bopæl vil optimalt være i Sydjylland. 

 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

Du tilbydes en stilling med en høj grad af frihed under ansvar og planlægger selv din hverdag.  

Du vil blive tilbudt en attraktiv lønpakke med fast løn, pension og sundhedsforsikring. 

 

TILTRÆDELSE 

 

Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 

 

 

ANSØGNING 

 

Motiveret ansøgning kan sendes direkte til: 

 

Sten Appelon Petersen 

Direktør, Insightments Danmark 

 

Mobil:  +45 2270 8320 

Mail:  sap@insightments.dk 


