
ELEKTROMARINE automation a/s, smukt beliggende produktionsvirksomhed på toppen af Danmark i Skagen. 
Virksomheden producerer styre- og effekttavler primært til marine og offshore industrien, det være sig lige fra 
mindre el-tavler til store komplekse anlæg. Tavlerne udvikles og produceres i tæt samarbejde med kunderne. 
Test og certificering af tavlerne udfores i egne lokaler. Virksomheden beskæftiger pt. ca. 30 medarbejdere.  
 

 
 
 

Projektleder med el-teknisk baggrund og kommerciel forståelse 
Spændende projektlederopgave i en vækstvirksomhed! 
 
Hovedproduktionen hos ELEKTROMARINE automation a/s er et bredt udvalg at styre- og effekttavler til 
mange forskellige formål. De fleste styretavler designes som skræddersyede løsninger til kunderne.  
Du vil blive en vigtig brik på et professionelt hold sammen med erfarne medarbejdere, der sammen arbejder 
for at levere professionelle og unikke løsninger til kunden.  
 
Vi tilbyder bl.a.: 

 Spændende og meningsfyldt job i en vækstvirksomhed 
 En uformel og innovativ virksomhed med høje ambitioner 
 Et stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden til succes 
 Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 
 Frihed under ansvar 
 Pensionsordning og sundhedsforsikring 
 Løn efter kompetencer og erfaring 

  
Dine arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. omfatte: 

 Kundekontakt på de projekter, du er ansvarlig for 
 Afklaring af tilbud og ekstraarbejder 
 Gennemgå og godkende engineering og dokumentation 
 Sikre optimalt indkøbs- og produktionsgrundlag inden frigivelse 
 Opfølgning på egne projekter under fremstilling 
 Kvalitet og test af egne projekter 

 
Vi forestiller os, at du har følgende faglige kvalifikationer: 

 El-teknisk uddannelse og erfaring som installatør, maskinmester eller ingeniør 
 Erfaring med el-tavler til industri, marine eller offshore industrien 
 Erfaring med projektledelse 
 Har som bruger arbejdet med ISO 9001 el. lign. kvalitetsstyringssystem 
 Hvis du bruger og har erfaring med tegneprogrammer, er det en fordel 

  
Som person karakteriseres du ved: 

 Har gode kommunikative evner 
 Kan skabe god trivsel blandt dine kollegaer 
 Er løsningsorienteret og hurtig til at tilegne dig ny viden 
 Er positiv og omstillingsparat 
 Er handlingsorienteret på den gode måde 
 Er udadvendt og har en god humor 

 

________________________________________________________________________________________ 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kim Bernhard Tornby, Jysk rekruttering  
på tel. 24 24 51 96. Din henvendelse behandles fortroligt og diskret. 
Vi afholder samtaler løbende. Ansættelse hurtigst muligt, dog venter vi gerne på den rette kandidat.  
Din motiverede ansøgning og dit CV sendes til info@jyre.dk  
 


