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KORT OM INDUSTRIVARME
INDUSTRIVARME projekterer,
leverer, monterer og servicerer
kundetilpassede energianlæg,
herunder solfanger-, kedelog varmepumpeanlæg
i Danmark og udlandet.
Aktiviteterne omfatter også
servicering af energianlæg i en
række industrivirksomheder.
Kunderne er industri- og
forsyningsvirksomheder,
herunder fjern- og kraftvarmeværker og gartnerier.
INDUSTRIVARME fremstiller og
udlejer også mobile damp- og
varmecentraler.
INDUSTRIVARME blev etableret
i 1984 og er i dag ejet af
medarbejdere og Vækst-Invest
Nordjylland. INDUSTRIVARME
er en solid og velindtjenende
virksomhed med 50 erfarne
og udviklingsorienterede
medarbejdere.
Læs mere på vores website
www.industrivarme.dk.

PROJEKTLEDER
- til vores energiafdeling

Væksten i INDUSTRIVARME fortsætter,
og antallet af opgaver er stigende.
Derfor søger vi nu en ansvarsbevidst og
selvstændig projektleder.
OM JOBBET
Med reference til projektchefen får du
ansvar for, at gennemførelse af egne
energiprojekter i total- og fagentreprise
sker optimalt i henhold til kundernes
forventninger og projektets ressourcer.
De typiske kunder er varmeværker,
kraftvarmeværker og industrivirksomheder. Du arbejder tæt sammen med
montagelederne og sikrer, at de indgåede
aftaler om leveringstider overholdes.
VÆSENTLIGE ARBEJDSOPGAVER
• Styring og effektivisering af projekter fra
start til slut
• Opfølgning på økonomi og tidsforbrug
• Kvalitetssikring
• Rådgivning omkring energioptimering
• Assistere salg med tilbud og kalkulation
OM DIG
Du har sikkert en uddannelse som
bygningskonstruktør, ingeniør eller

maskinmester og har relevant
håndværksmæssig brancheerfaring.
Som person er du positiv og udadvendt,
og du har god forståelse for vigtigheden
af et godt samarbejde med både kunder
og kollegaer. Det er vigtigt, at du arbejder
målrettet og struktureret, da du selv
skal planlægge meget af din arbejdstid.
Du er resultatskabende og motiveret
for at bidrage til videreudviklingen af
projektafdelingen. Da arbejdet kræver
en del kundekontakt, er det vigtigt, du er
velformuleret i skrift og tale.
Vi gennemfører projekter i hele landet,
så afhængigt af din bopæl vil du blive
tilknyttet vores afdeling i Ikast eller
Storvorde ved Aalborg.
INDUSTRIVARME TILBYDER
Vi tilbyder en spændende og udfordrende
stilling i et dynamisk, praktisk orienteret
og udviklende miljø med gode kollegaer.
Ansættelsesvilkår forhandles på
baggrund af dine kvalifikationer.
Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne
på den rette.

