Projektleder til innovative facadeløsninger

Nordisk Profil er i fuld gang med at virkeliggøre fremtidens effektive og bæredygtige byggeri med patenterede
facadeløsninger. Det går rigtig stærkt, og derfor mangler vi dig i teamet.
Hvis du trives i en afvekslende hverdag med kreative løsninger, kundekontakt og projektledelse, så kan du
være den projektleder, Nordisk Profil har brug for. I Nordisk Profil bliver du en del af et tæt, humørfyldt og
kollegialt samarbejde i en innovativ vækstvirksomhed med internationalt netværk og stærke partnerskaber.
Afvekslende hverdag
Vi oplever, at bæredygtige og brandgodkendte facadeløsninger for alvor er ved at slå igennem på det danske
marked. Interessen for vores patenterede facadesystemer i træ og aluminium er stor.
Hos Nordisk Profil tager drivkraften udgangspunkt i bæredygtige produkter og løsninger med kunden i
centrum. Projekttilpassede løsninger og vidensdeling er derfor en del af vores DNA.
Kan du se dig selv værende én af dem, som ved alt om facadeløsninger, så har vi brug for dig og kan
garantere dig et både udfordrende og spændende job.
Din rolle bliver afvekslende, da du både skal arbejde med tekniske løsninger, projektledelse, beregninger og
support samt vil have stor kontaktflade med både rådgivere, arkitekter og partnere.
Du indgår i et team af kompetente kollegaer og partnere allokeret i både Danmark og de nordiske lande, og vi
forventer derfor, at du kan kommunikere ubesværet på engelsk.
Du kan skabe løsninger og har stærke samarbejdsevner
Vi har behov for en kollega, der udover det faglige fundament, har en stor portion gå-på-mod, lyst til
kundekontakt og ikke mindst en positiv tilgang til hverdagen:
•
•
•
•
•
•

Du er sikkert uddannet bygningskonstruktør, byggeteknikker eller lignende - eventuelt suppleret med
en håndværksmæssig baggrund
Du har 2-3 års erfaring, men vi hører også gerne fra dig, hvis du er nyuddannet - blot du brænder for
projektledelse og udvikling af facadeløsninger
Du har kendskab til rådgivere, arkitekter/entreprenører og bygherrer og stiftet bekendtskab med
byggeteknisk lovgivning
Du har gode IT-kompetencer og erfaring med Autocad og Revit
Du trives med flere bolde i luften, har økonomisk forståelse og god til at følge projekterne til dørs
Du er en teamplayer og får energi ved at være sammen med andre mennesker, men kan samtidig
arbejde målrettet på egen hånd

Humor, engagement og stærkt kollegaskab
Nordisk Profil er en uformel arbejdsplads, hvor godt humør og kollegiale relationer prioriteres højt – og frem
for alt, er vi en innovativ virksomhed i ”pioner-mode”. Vi skaber nye byggerier, nye samarbejder og strategiske
partnerskaber med udgangspunkt i vores værdier om at være professionel, skabende og i balance.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål så ring eller skriv til direktør Jørgen Tøtterup på jts@nordisk-profil.dk / 2917 9391.
Ansøgning sendes til Jørgen på mail. Samtaler afholdes løbende.

