
Projektleder

Er du en dygtig projektleder med speciale i stålkonstruktioner? 

Brænder du for at være en del af en samarbejdsorienteret projektafdeling i en virksomhed på vort hovedsæde 
i Hobro, der er i rivende udvikling og vækst?

Du vil få en central rolle i en af dansk byggebranches mest succesfulde virksomheder, og du bliver overordnet projektansvarlig fra start 
til slut af projektet.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af:
• Projektstyring til det danske og norske marked
• Opbygning af kunderelationer og vedligeholdelse af eksisterende kundeportefølje 
• Tilbudsberegning og ordreafvikling 
• Beregninger / statik i samarbejde med vores Statikafdeling
• Indgå i tæt dialog med kunde og bygherre
• Du har stor mulighed for at præge og udvikle din jobfunktion i overensstemmelse med egne ambitioner og kompetencer.  

Dine kvalifikationer
Du er en specialiseret projektleder, der tager ansvar og kan drive komplekse projekter.

Du har en relevant videregående byggeteknisk uddannelse som akademiingeniør, teknikumingeniør, civilingeniør, byningskonstruktør 
eller lignende.

Vi forventer, at du har grundlæggende statisk forståelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med stålkonstruktioner, projektering og 
dimensionering efter Eurocode.

Sprogligt skal du beherske dansk og engelsk.  

Som person er du salgsorienteret, ansvarsbevidst, grundig og initiativrig samt har en løsningsorienteret tilgang til dine opgaver. Således 
arbejder du målrettet og formår at følge dine projekter helt til dørs, ligesom du også har en involverende tilgang til de udfordringer, der 
opstår undervejs. 

Du arbejder selvstændigt med overblik og formår at have flere projekter i gang på samme tid. 

Du tilbydes muligheden for at lede stålprojekter i byggebranchen i en af dansk byggeris mest succesfulde virksomheder. Du får dygtige 
kolleger og gode muligheder for både faglig og personlig udvikling. 

Vidste du, at det i myldretiden er hurtigere at køre fra f.eks. Aarhus N eller Aalborg til Hobro end gennem Aarhus centrum i myldretiden?

DS Stålkonstruktion A/S med hovedsæde i Hobro er Nordens største stålproducent. Firmaet er markedsledende inden for bærende stålkon
struktioner til moderne byggeri til simplere konstruktioner til store komplekse byggerier. Dygtige medarbejdere og branchens bedste projekt
organisation har sikret virksomheden sin stærke markedsposition i hele Skandinavien, Tyskland, Grønland og Færøerne.

Med datterselskaber i Tyskland, Norge, Slovenien og Polen er firmaet en del af DS Gruppen – en af Nordeuropas førende industrikoncerner 
inden for udvikling, produktion og salg af løsninger i stål og beton til byggeri og industri. Læs mere på www.dsstaal.dk

til international førende stålproducent af konstruktioner til byggeriet

DS Stålkonstruktion søger: Dato: 08.07.21

Sådan søger du jobbet...
Send ansøgning til: hr@ds-staal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt dog senest 31.08.21
Yderligere oplysninger: Salgschef Dion Wesenberg
Telefon: +45 96 57 27 11

Læs mere om DS Stålkonstruktion på www.ds-staal.dk.

Samsøvej · DK-9500 Hobro
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www.ds-staal.dk

...en del af DS Gruppen

http://www.ds-staal.dk

