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Projektleder/Projekteringsleder
Vil du være en del af en ambitiøs og førende ingeniør konsulentvirksomhed inden for industriprojekter? Kan
du se dig selv arbejde i jernbanesektoren?
Lige nu søger vi egnede kandidater indenfor signaler, spor, broer, jord og afvanding til projekter i
jernbanesektoren til vores virksomhed, der har mere end 25 års erfaring med ledelse af industriprojekter og
rådgivning.
Vi tilbyder et højt fagligt niveau, og gør os umage for at sætte standarden for vores branche med
inspirerende projekter. KP Consulting er en international konsulentvirksomhed, der skaber værdi for
kunder, medarbejdere og samarbejdspartner gennem specialiseret viden inden for projektledelse,
kvalitetssikring, teknisk support og indkøb.
Vi søger erfarne projektledere, som med erfaring indenfor jernbaneteknik, jernbanedrift og infrastruktur
kan håndtere projektlederrollen på store jernbane/infrastruktur projekter. Med din faglige baggrund,
kompetencer og forståelse for projektets krav, sikrer du kvalitet og motiveres af at levere den højeste
standard gennem hele projektforløbet fra det indledende møde til aflevering og den efterfølgende
opfølgning.
Vi forventer, at du har
• Kandidatgrad eller tilsvarende indenfor relevant ingeniør fagdisciplin.
• Minimum 5 års erfaring som projekteringsleder inden for jernbanesektoren.
• Erfaring indenfor et eller flere af følgende discipliner: signaler, spor, broer eller jord og afvanding.
• Særdeles gode skriftlige kompetencer og stærk i den mundtlige kommunikation både på dansk og
engelsk.
• Erfaring med varetagelse af opfølgning på leverancer.
• Erfaring med jernbane tekniske systemer og arbejdsgange.
• Erfaring med at udarbejdelse samt gennemgang af skriftlige tekniske rapporter og
projektimplementering.
Derudover vil det være en fordel med erfaring indenfor
• Facilitering af samarbejde og indgåelse i projektteams med fokus på vidensdeling, inspiration,
engagement og motivation.
• Planlægning og styring af projekter og projekteringsforløb, herunder tidsplaner, økonomi- og
risikostyring, arbejdsmiljø, koordinering og kommunikation. Det er din rolle at sikre god ledelse og
engagement i dine projekter med løbende opfølgning på kvalitet.
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning snarest muligt. Vi ser frem til at høre fra dig.
Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte direktør Klaus Pedersen på +45 40 329 321 eller via
kp@kpconsulting.dk.
Send os dit CV her

