Frederikshavn, August 2019

Passer du ind i en virksomhed hvor kvalitet, innovation, æstetik og respekt for håndværket er i højsædet? Hos
os er de nævnte værdier vores omdrejningspunkt, når vi udvikler de bedste løsninger til komplekse projekter
indenfor blandt andet procesindustri og marine.
Soft & Teknik A/S er stiftet i 1995 og har i dag 55 ansatte. I de seneste år har vi været igennem en rivende
udvikling og har fortsat masser af projekter i pipelinen. Til at være en del af denne vækst rejse har vi brug for en
projektleder, som kan bevare overblikket.

Projektleder
Unikke arbejdsvilkår ● Holdspiller ● Overblik
Vi søger en projektleder med teknisk baggrund, gerne som el-installatør, maskinmester eller tilsvarende.
Optimalt har du relevant erfaring som projektleder eller tilsvarende. Det er vigtigt at du som person har
interesse i, samt kendskab til el-anlæg og automation, da dette er drivkraften i Soft & Teknik. Din arbejdsform er
i høj grad præget af selvstændighed, overblik og initiativ, hvor målet altid er i fokus. Du arbejder engageret,
tager nysgerrigt imod udfordringer og har en struktureret tilgang til opgaveløsning.
Vores kerneydelse er at skabe værdi for kunderne ved at levere kompetent rådgivning og solide tekniske
løsninger fra idé til produktionsklart anlæg. Vores kompetence omfatter højteknologisk viden og ikke mindst en
meget kundeorienteret service. Som led i projektafvikling, herunder idriftsætning og aflevering, vil rejseaktivitet
forekomme.
Med kunden i fokus og reference til projektchefen, vil du altid bidrage til et godt teamwork, være kvalitetsbevidst
og respektere deadlines. Du trives med en omskiftelig og travl hverdag, hvor du selv er ansvarlig for
planlægningen. Du har en positiv tilgang til dine kollegaer og samarbejder godt på alle niveauer. Væsentligt er
det, at du får planlagt projektafviklingen, samt at du i projektfasen får fulgt op på delmål og deadlines. Som
projektleder skal du sikre en solid afvikling af test og idriftsætning i samarbejde med kunder, HW & SW-afdeling.
Tidsrammer, budgetter og vores høje kvalitet er i fokus. For os er det en selvfølge, at aflevering af anlæg sker til
en tilfreds kunde, som er instrueret i brug og hvor dokumentationen er fyldestgørende.
Vi tilbyder dig en spændende og udfordrende hverdag i en dynamisk virksomhed præget af en uformel tone
med højt til loftet. Kan du se dig selv i ovenstående, så send en ansøgning og CV mærket ”projektleder”
mab@sogt.dk – hurtigst muligt. Ring til vores projektchef Mads på +45 21999058, hvis du har spørgsmål til
stillingen.
Vi glæder os til at høre fra dig!

