Stillingsopslag:

Projektleder
Vi forstærker holdet og søger derfor en struktureret og initiativrig projektleder til elafdelingen i Nord Energi Teknik.
Er du en erfaren projektleder, som vil være
med til at sikre, at Nord Energi Teknik også i
fremtiden har succes med at nå opsatte mål.

Har du vindermentalitet og ved, at de gode
sejre kommer gennem samarbejde, hvor du
gerne selv går foran som det gode eksempel
på holdet, og holder hovedet koldt, når det
presser på?
Kan du se dig selv i en hverdag, hvor dine
kollegaer brænder for deres arbejde, og hvor
et tæt samarbejde sikrer, at vi altid kommer i
mål til tiden?

•

Du har en baggrund som elinstallatør

•

Er målrettet, og kan arbejde selvstændigt og i teams

•

Har øje for detaljerne og samtidig blik
for den samlede proces og målet

•

Beslutningsvant og kan holde overblikket i et til tider hektisk miljø

•

Har kørekort til personbil (B)

Vi tilbyder

Trives du med at have en central rolle i organi- En stilling med et stort ansvar og gode udviksationen, hvor du med din projektledererfaring lingsmuligheder for den rette kandidat.
er med til at sikre fortsat fremdrift?
Du vil få en spændende og travl hverdag i en
Så er det lige dig, vi er på udkig efter!
dynamisk virksomhed med mange bolde i
luften og med et godt arbejdsklima.
Vi løfter i flok, vi er stærke sammen og arbejder
benhårdt på kontinuerligt at blive bedre til det Ønsker du yderligere informationer, er du
vi gør.
velkommen til at kontakte entreprenørchef
Søren Johansen på telefon 29 61 78 70.
Dine opgaver bliver bl.a. følgende
Ansøgning
•
Projektledelse af større og mindre
Send din ansøgning snarest til
projekter
job@nordenergi.dk – vi behandler ansøgnin•
Sikre at rette kompetencer og ressour- gerne, efterhånden som vi modtager dem, og
cer er til stede, og at deadlines overhol- vi lukker stillingen, når vi har fundet den rette
kandidat.
des

•

Tekniske og administrative opgaver, fx.
administration af decentrale anlæg,
vedligeholdelse af KLS, og mange
andre spændende opgaver.

Kvalifikationer/profil

•

Erfaring som projektleder inden for
ovennævnte områder, vil være en
fordel.

Nord Energi Teknik A/S
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
Telefon 99 24 56 56
www.nordenergi.dk
info@nordenergi.dk

Nord Energi: er sikker elforsyning med meget høj og stadig stigende kvalitet og en forsyningssikkerhed på
over 99,99 procent • ejer og vedligeholder fibernettet i det meste af Vendsyssel samt på Læsø • har 140
medarbejdere med et højt fagligt niveau, klar til at yde den bedste service overfor forbrugere såvel som samarbejdspartnere • har hovedkontor i Hjørring og endvidere bemandede afdelinger i Brønderslev og Skagen.

