HAR DU LYSTEN TIL AT LEDE, SKABE OG AFSLUTTE MINDRE
OG MELLEMSTORE PROJEKTER?
- SÅ BLIV PROJEKTLEDER HOS MH ELEKTRIC
Kom og sæt dit præg på fremtidens teknikløsninger. Vi søger i øjeblikket en projektleder til vores
mange spændende projekter i københavnsområdet og Nordsjælland.

HVAD KAN VI TILBYDE?

MH er kendetegnet ved at være en ambitiøs og kundefokuseret virksomhed, hvor kunder og den teknologiske viden bliver sat
i højsædet – vi arbejder hårdt på at blive et af landets førende teknikselskaber.
Jobbet har mange berøringsflader, og du kommer derfor til at arbejde med flere aspekter inden for projektledelse.
Du er som projektleder bl.a. ansvarlig for, at dine projekter bliver gennemført i overensstemmelse med kontrakt og ændringsaftaler.
Du skal endvidere lave opfølgning på kvalitet, tid og økonomi samt sikre, at krav til kvalitets- og miljøledelsessystemet lever op til
gældende standarder.
Du får indflydelse på indkøb af materialer og kontrahering med underentreprenører. Det er også dig, der kommer med løsningsforslag til afvigelser i forbindelse med rapportering af projektets status i forhold til økonomi – belastning – tid – risici.

HVEM ER DU?

Du er faglig stærk inden for dit felt, og som person udmærker du dig ved at være åben, proaktiv, initiativrig og positiv.
Du motiveres af at skabe synlige og attraktive resultater gennem ledelse og udførelse af spændende projekter i samarbejde
med dine kollegaer.
Du er elektriker eller el-installatør med mod på overordnet projektansvar. Et godt netværk inden for teknikbranchen vil være
et aktiv i dit arbejde.
Vi ser gerne, at du har stærk økonomisk forståelse, kendskab til AB92, mestrer dansk i både skrift og tale, samt er en rutineret
bruger af it-værktøjer.

SÅDAN ANSØGER DU

Lyder stillingen attraktiv og interessant for dig, så send din ansøgning og CV til mh@mh-elektric.dk med overskriften ”Projektleder
hos MH Elektric”. Vi vil læse din ansøgning med stor interesse og indkalder de bedste kandidater til samtaler løbende.
Vi forventer stillingen besat hurtigst muligt.
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte adm. direktør, Mark Hansen, på +45 2281 8158 eller mh@mh-elektric.dk
Vi ser frem til at modtage dit CV og din motiverede ansøgning.

MH Elektric er en del af Barslund Group Koncernen, som består af otte selskaber med hvert deres specialeområde. Som en del af
koncernen får du over 500 nye glade kollegaer. Du kan læse mere om MH Elektric på www.mh-elektric.dk eller vores LinkedIn.
MH ELEKTRIC A/S · AGERNEVEJ 4 · 3490 KVISTGÅRD · TLF: 4824 8281 · WWW.MH-ELEKTRIC.DK

