Projektleder til stål i byggeriet
Dansk Autoværn A/S - Silkeborg
Til yderligere styrkelse af vores organisation søger vi til vores kontor i Silkeborg en projektleder, der skal være med
til at løfte Dansk Autoværn’s projektafdeling indenfor stål til byggeriet.
Du bliver del af en aktiv og voksende virksomhed med et uformelt arbejdsmiljø, hvor du med reference til direktøren får et selvstændigt og alsidigt job, du selv er med til at skabe.
Vi er markedsledende inden for autoværn, rækværker og støjskærme, og har ligeledes en væsentlig markedsandel inden for andre sikkerhedsprodukter til vejene. Herudover har virksomheden en ambitiøs vækststrategi indenfor stål til byggeriet. Denne udvikling skal du være med til at fortsætte. Du vil fortrinsvis arbejde med sidstnævnte
forretningsområde, hvor du helt naturligt vil blive en central spiller.
Fra teknisk granskning, tilbudsberegning, kontraktforhandling til udførelse
Du vil indgå i et tilbuds- og projektteam, hvor vi hver især arbejder selvstændigt, men samarbejde er altafgørende
for at komme i mål. I afdelingen følger vi projektet fra tilbudsfasen til aflevering hos kunden. Du kommer til at
arbejde i en organisation med frihed under ansvar og den flade organisation giver en kort proces fra tanke til
handling. Dine arbejdsopgaver vil være varierende.

De vil blandt andet omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Granske udbudsmateriale og tilbudsberegne sager
Indhente tilbud fra stålleverandører og i øvrigt indgå i virksomhedens tilbudsarbejde
Foreslå optimering af ståldesign med henblik på en simplificering af konstruktionen og en effektiv montage
Varetage kontraktforhandling med kunder, underentreprenører og leverandører
Rådgive dine kollegaer i spørgsmål om stålmaterialer, fremstilling og montage
Projektledelse herunder sørge for detaljeret montageplanlægning og styring af denne proces
Kontinuerlig sparring med kollegaer vedrørende igangværende projekter
Ad hoc opgaver for afdelingen

Hvem er du?
Du besidder et naturligt drive, som afspejles i dit daglige arbejde og din faglige styrke. Du motiveres blandt andet af,
at være med til at forme, udvikle og optimere forretningsområdet ”stål til byggeriet” og være med i et projekt fra start
til aflevering. Derudover er du udadvendt og åben omkring dine synspunkter.
Faglige kvalifikationer
Der kan være flere indgangsvinkler til stillingen. Vi ser gerne at du har disse faglige kvalifikationer:
•
•
•
•

Du har erfaring enten som projektleder inden for byggeriet eller i arbejdet med stål
Du har en håndværksmæssig baggrund eller relevant teknisk uddannelse f.eks. bygningskonstruktør,
maskinmester, ingeniør eller lignende
Du har gerne stor faglig indsigt med stål både som materiale og konstruktionselement
Du er god til at kommunikere både på dansk og engelsk og bruger IT som et naturligt hjælpemiddel i
din arbejdsdag

Spørgsmål og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør, Ulrik Toft Marcussen på 8682 2900
eller på mail utm@davas.dk.
Ansøg via Jobindex.
Vi har travlt og behandler derfor ansøgninger løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Er du interesseret i at læse mere om Dansk Autoværn så tjek www.davas.dk
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