Nyborg den 22. juni 2022
Standesign A/S – er du vores nye projektleder
Vi leder efter en projektleder som kan holde flere bolde i luften på sammen tid. Som projektleder får
du ansvar for at drive dine projekter. Det er et meget alsidigt job, det er dig som ”ejer” projektet.
Det er en meget selvstændig stilling, hvor det er vigtigt, at du selv opsøger de informationer, som
skal bruges til at løse opgaven. Dette gælder både internt, hvor et tæt samarbejde på tværs af alle
afdelinger er nødvendigt, men også eksternt, hvor kunderne ofte skal kontaktes/rykkes, for
oplysninger om grafik, udstyr til standen, materialeønsker m.m.
Arbejdsopgaver:
• Holde kunderne opdateret på projekter, støtte og guide dem gennem processer.
• Dialog med underleverandører i ind- og udland.
• Samarbejde med salg, tegnestuen, produktion og lager.
• Koordinering af leverancer til projektet
• Rejsedage kan forekomme på større projekter.
Kvalifikationer:
• Kendskab til projektledelse fra tidligere arbejde
• Du har gerne en baggrund fra messe, event eller hotelbranchen eller spedition –
men dette er ikke noget krav, vigtigst er kendskab til projektledelse
• Du er i stand til at køre flere projekter sideløbende
• Du taler og skriver både dansk og engelsk
• Du har kørekort
• Du er fortrolig med Office-pakken,
Profil:
•
•
•
•
•

Du er god til at samarbejde, har et godt humør og kan arbejde målrettet og struktureret
Du er ansvarsbevidst, selvkørende, udadvendt, serviceminded og smilende af natur
Du har en positiv tilgang til opgaverne og ser muligheder fremfor begrænsninger
Du ønsker at arbejde i et uformelt og dynamisk miljø i et firma med en flad organisation
Du er ikke-ryger

Standesign A/S tilbyder:
• Et friskt miljø, hvor engagement, fællesskab, samarbejde og godt humør er nøgleordene
• Fuldtidsstilling (funktionær)
• Løn der modsvarer dine kvalifikationer
• Firmapensionsordning og sundhedsordning.
• Pension og sundhedsordning
• Mulighed for hjemmearbejde nogle dage

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, men der er ikke ansøgningsfrist på stillingsannoncen, da vi
gerne venter på den rette person. Er du den rette person til jobbet, så send din ansøgning og CV til
André Minier på andre@standesign.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt

