
Vi var med, da elektriciteten kom til Danmark. I dag beskæftiger vi mere end 2.000 dygtige 
medarbejdere. Som Danmarks største tekniske installationsvirksomhed har vi spidskompetencer inden 
for samtlige tekniske fagområder og kan tilbyde alle former for løsninger på tværs af vores fag. 
Det solide fondsejede Kemp & Lauritzen påtager sig bl.a. et stort socialt ansvar for medarbejderne, og 
ønsker at fremstå som en troværdig og ansvarsbevidst samarbejdspartner med fokus på etiske, sociale 
og miljømæssige forhold. Læs mere på www.kemp-lauritzen.dk  
 
 

 
 
 

Projektleder til segmentet Petrokemi og Industri, Aalborg 
 
Vi har travlt i Teknikhus Nordjylland og søger derfor en projektleder til segmentet Petrokemi og 
Industri. Afdelingen består af ca. 40 medarbejdere, og kulturen er baseret på åbenhed og ærlighed, 
loyalitet og gensidig respekt i fælles samarbejde om at skabe gode resultater. 
 
Som projektleder hos Kemp & Lauritzen har du det overordnede ansvar for at styre projektet fra start 
til aflevering og drift. Projekterne spænder bredt fra mindre serviceopgaver til større enkeltprojekter i 
såvel hoved- som fagentrepriser. 
 
Vi tilbyder bl.a.: 
 

 Spændende og meningsfyldt job 
 Fleksible arbejdstider 
 Frihed under ansvar 
 Gode sociale arbejdsforhold 
 Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 
 Pensionsordning og sundhedsforsikring 
 Bonusordning 

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

 Projektledelse af fag- og hovedentrepriser 
 Kalkulation og tilbudsberegning 
 Økonomistyring af egne entrepriser 
 Indkøb og styring af leverandører på egne entrepriser 
 Opsøgende salg og vedligeholdelse af nøglekunder 
 Faglig ledelse af montører og underentreprenører 
 Sparring med nærmeste kollegaer og den øvrige organisation 
 Ressourceallokering i afdelingen og den øvrige organisation 

  
Vi forestiller os, at du har følgende faglige kvalifikationer: 
 

 Teknisk uddannelse som f.eks. maskinmester, VVS tekniker, ingeniør eller lignende, gerne 
suppleret med kommerciel uddannelse og- eller erfaring 

 Alternativt en håndværkeruddannelse suppleret med rette efteruddannelse 



 Min. 3 års erfaring med projektledelse af tekniske entrepriser, herunder kalkulation og 
prissætning af opgaver 

 Fordel med kendskab til olie- og gasindustrien samt trykbærende anlæg 
 Fordel med kendskab til svejsestandarder og svejsecertificeringer 
 Erfaring med AB 92 

 
Som person karakteriseres du ved: 
 

 Motiverende og inspirerende samt højt energiniveau  
 Opsøgende, udadvendt og udpræget holdspiller 
 Målrettet, resultatskabende og vedholdende 
 Godt overblik, men også sans for detaljer 
 Empatisk, positiv og god humor 
 God og tydelig kommunikation 
 Systematisk og struktureret 

 
Du vil få nogle fagligt dygtige og professionelle kollegaer i en afdeling præget af en uformel 
omgangstone, hvor der er højt til loftet… med respekt og hensyntagen til hinanden. 
 
Synes du, at ovenstående lyder interessant og udfordrende – og vil du være med til at gøre en forskel, 
så vil vi med glæde modtage din ansøgning og dit CV på info@jyre.dk mrk. ”Projektleder Aalborg”. Vi 
afholder samtaler løbende, men venter selvfølgelig gerne på den rigtige.   
 
Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte: 
Claes Ellegaard Nissen 
+45  9137 5060 
ceni@kemp-lauritzen.dk 
  
 
 
 


