Human Skills søger Projektdirektør til Aquatiq Food Factory i Norge
Fantastisk mulighed: Aquatiq Food Factory søger en teknisk/kommerciel Projektdirektør, med lyst til at arbejde i en
virksomhed i rivende udvikling og med stor vækst. Med denne nyoprettede stilling ønsker Aquatic Food Factory at
styrke organisationen for at realisere virksomhedens store potentiale. Vigtigt! Stillingen kræver bopæl i Norge, således
du kan være tæt på kollegaer og kunder i hverdagen. Projektdirektøren refererer til den Adm. Direktør i Norge.
Som vores nye Projektdirektør forventes du at være bannerfører for vores projektportefølje, brobygger til kunder,
leverandører og kollegaer samt styre den overordnede kvalitet. Du skal derfor kunne begå dig i mange sammenhænge
og på forskellige niveauer. Du kan udfordre og omsætte planer til konkrete resultater. Lyder det spændende og som
noget for dig, så er du måske Aquatic Food Factorys nye Projektdirektør ….
Vi søger en person med følgende personlige og faglige kvalifikationer:
•
•
•

•
•
•
•

Du motiveres af kundekontakt, udarbejdelse af tilbud/kontrakter samt sparring til projektlederne.
Du sikrer at procedurer, tidsplaner og kvalitet er i overensstemmelse med det aftalte.
Du motiveres af at opretholde gode samarbejdsrelationer hvor du, med smidighed, gennemslagskraft,
vedholdenhed og tålmodighed, evner at holde fokus på at projekterne afvikles og afsluttes med høj kvalitet
for vores kunder.
Du formår at bevare overblikket i pressede situationer.
Du tænker problemløsende og trives i en mindre organisation, hvor der både skal tænkes analytisk, stilles
krav til kolleger/leverandører og handles i praksis.
Du mestrer styring af projektøkonomi/budgetter og IT styringsprogrammer på højt niveau (gerne VISMA).
Du har branchekendskab/produktviden indenfor procesanlæg til fødevareindustrien.

Aquatic Food Factory tilbyder:
•
•
•
•

En international virksomhed i vækst med et meget højt fagligt niveau og attraktive udviklings/fremtidsmuligheder.
En spændende nyoprettet stilling, hvor der er klare forventninger til dine indsatser, men samtidig er der
mulighed for at påvirke rammerne, således I lykkes i fællesskab.
Dygtige kollegaer, et godt arbejdsmiljø og stor indflydelse på egen hverdag. Nøgleordet er frihed under
ansvar.
Aquatic Food Factory tilbyder en attraktiv lønpakke, der matcher branchen og dine kvalifikationer.

Aquatic Food Factory A/S arbejder med salg, design, konstruktion, levering og test/idriftsættelse af hygiejnisk udstyr til
fødevareindustrien og den farmaceutiske industri. Vi har afdelinger i Oslo og Hinnerup ved Aarhus.
Vi har bred erfaring i nævnte brancher og har en masse ekspertise til mange forskellige produktområder.
I Norge og Danmark leverer vi mange projekter til kunder indenfor mejerier, fiskeri, slagterier og andre aktører i
fødevaresektoren. Læs mere om os på https://aquatiq.com/food-factory/
Ansøgning: Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på tlf. 61199916.
Send motiveret ansøgning og CV til ansogning@humanskills.dk

