
   

 

Projektleder – Fødevarer – Praktisk orienteret 
 
Kom med på holdet i en virksomhed der har succes, og hvor det er sjovt at gå på arbejde!  

Du er praktikeren med det gode humør, der motiveres af at levere løsninger, der fungerer godt 

i hverdagen til producerende fødevarevirksomheder primært i Danmark og på sigt i udlandet  

    

Virksomheden  
 

Det er en sund og veletableret virksomhed med hovedkontor centralt i det østlige Jylland og 

flere afdelinger i Nordeuropæiske lande. Her er ambitioner for fremtiden og et ry for at levere 

høj kvalitet af produktionsudstyr og løsninger. Det er en moderne ledelse, der prioriterer det 

gode samarbejde med professionalisme, godt humør og mulighed for at præge din hverdag 

 

Opgaven 
 

• Projektansvar for hele værdikæden fra projektstart til kundeoverdragelse 

• Information og samarbejde med kollegaer, kunder og godkendte leverandører 

• Sikre lønsomhed i det samlede projekt 

• Rapportering af projektstatus og fremdrift for de enkelte projekter 

 

Erfaring 

 
Du ved hvordan en vejelinje fungerer og kender til metaldetektorer og etikettering. 

 

Din erfaring er fra en producerende virksomhed. Det er ikke afgørende, hvilken stilling du kommer 

fra, men derimod at du har en god viden om, hvordan en produktion fungerer. 

 

Der er flere veje til stillingen, hvor den praktiske erfaring og det at kunne løse opgaver tæller mere 

end din formelle uddannelse. Måske er du projektleder i dag, eller du har opnået din erfaring ved 

arbejdet med vedligeholdelse af produktionsudstyr eller drift af produktionslinjer.  

 

Om dig 
 
Du er vellidt blandt dine kollegaer, og du nyder en god respekt, fordi du er kendetegnet ved at 

være løsningsorienteret, ordholdende og hjælpsom. 

 

Som holdspiller indgår du på holdet med positiv tilgang, og du kan holde humøret, også når der er 

pres på. 

 

Du er så erfaren, at du ved de bedste løsninger findes ved brug af godkendte leverandører. 

 

Som person er du nysgerrig og kan lide, at der er mulighed for at udvikle sig i takt med 

virksomheden. 

 

Kontakt 
 
Stillingen besættes hurtigst muligt og samtaler afholdes løbende. Ring allerede idag for yderligere 

information eller afklarende spørgsmål til Christian Saabye Simonsen på mobil 5130 6866 eller  e-

mail: CSS@FoodCareer.dk  Alle henvendelser behandles med diskretion. 
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