
PROJEKTLEDER TIL VORES AFDELING I AALESTRUP
Fjelsø Entreprise A/S søger en erfaren og kvalitetsbevidst projektleder til vores afdeling i Aalestrup. 
Kunne du tænke dig at blive en del af en spændende virksomhed i vækst, der arbejder indenfor glas- 
og aluminiumsfacader samt facadebeklædningsopgaver til byggebranchen og har du erfaring eller 
kendskab til branchen, er det måske dig, vi søger!

VI TILBYDER:
• Arbejde i en ambitiøs virksomhed i vækst med gode muligheder for at opnå både personlig og faglig udvikling.
• At blive en del af et team, der arbejder på at styre facadeprojekter igennem byggeriets faser fra salg til aflevering.
• En høj grad af frihed under ansvar.
• Individuel sammensætning af lønpakke og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer og kompetencer.
• Humoristisk og uformel omgangstone i hele organisationen.
• En arbejdsplads med gode personaleforhold og gode kolleger.

ARBEJDSOMRÅDER
Projektledelse, herunder:
• Sagsafklaring samt tilrettelæggelse og planlægning af egne sager.
• Projektering af facade- og glastagskonstruktioner, inkl. optegning for egenproduktion.
• Indkøb, logistikstyring og økonomistyring.
• Koordinering med produktions- og montageafdeling.

Du får ansvaret for egne sager fra opstart og frem til aflevering, hvor en del af opgaven er at få planlagt og koordineret 
arbejdet ude på byggepladsen, for at sikre byggeriet forløber planmæssigt.

VI FORESTILLER OS, AT DU:
• Har en byggeteknisk uddannelse med håndværksmæssig baggrund og erfaring fra eller kendskab til facadebranchen.
• Har erfaring med projekt- eller byggeledelse og gerne erfaring fra total- og hovedentrepriser.
• Kan dokumentere dine gode resultater fra tidligere projekter. 
• Er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer samt at kunne se løsninger frem for barrierer.
• Har et stort drive og god energi, både i forhold til at nå resultater, men også i forhold til at sikre et godt samarbejde og 

godt arbejdsklima med dine kunder og kolleger.

VI FORVENTER, AT DU ER ERFAREN BRUGER I:
• AutoCad og evt. Revit
• Microsoft Office pakken

ANSØGNINGSFRIST M.M.:
Ansøgning med eventuelle relevante bilag sendes til projektchef Kristian Ibsen på mail kbi@fjelso.dk. 

Ansøgningsfrist er d. 26. august 2022. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Kristian Ibsen på +45 3010 6271.

Fjelsø A/S er aktører indenfor komplette facadeluknings- og stålentrepriser. Med egen produk-
tion, projekt- og montageafdelinger er hvert eneste projekt et stærkt omdrejningspunkt i vores 
hverdag.
Vi beskæftiger ca. 150 dygtige håndværkere, teknikere, projektledere og administrative profiler på 
vores fire afdelinger i Aalestrup, Esbjerg, Odense og København.
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