Human Skills søger samarbejdsorienteret Projektkoordinator til Aquatiq Food Factory

Vil du være en del af et stærkt team, hvor du bidrager med at skabe kvalitet, projekt flow og hvor du samler
trådene i en hektisk hverdag? Så er du måske Aquatiqs nye Projektkoordinator ….
De søger en Projektkoordinator med følgende faglige og personlige kompetencer:
•
•
•
•
•
•
•

Du kommer fra en lignende stilling, hvor du har arbejdet med projektkoordinering af tekniske
produkter og procesanlæg.
Du har erfaring med økonomistyring, indkøb, opfølgning på leverancer og dokumentation i
projekter.
Du kan lide at kommunikere og koordinere på kryds og tværs af kunder, leverandører og øvrige
samarbejdspartnere.
Du kan holde ”mange bolde i luften” og formår at skabe overblik samt gennemskuelighed i
projekterne. Du er det daglige bindeled, der får projekterne til at glide ……
Du har en positiv tilgang til opgaverne, store som små.
Du arbejder målrettet og struktureret og tager gerne initiativer.
Du er vant til at arbejde med Office pakken og kendskab til Auto-CAD og VISMA vil det være en
fordel.

Aquatiq Food Factory tilbyder:
•
•
•
•
•

Et spændende og udfordrende job i en international virksomhed i vækst med et højt fagligt niveau og
attraktive udviklings-/fremtidsmuligheder.
Du får en vigtig rolle i en mindre organisation, hvor du har muligheden for at påvirke tingene og har
stor indflydelse på egen hverdag.
Du får en nøglerolle i virksomheden, hvor du er med til at sikre flow, god timing og kvalitet i
projekterne.
Dygtige kolleger, godt arbejdsmiljø og stor selvstændighed.
Attraktiv lønpakke, der matcher branchen og dine kvalifikationer.

Aquatiq Food Factory A/S arbejder med salg, design, konstruktion, levering og test/idriftsættelse af process
anlæg til fødevareindustrien og den farmaceutiske industri. De har afdelinger i Oslo og Hinnerup ved
Aarhus. Jobbet udføres på adressen i Hinnerup.
De har en bred erfaring i de nævnte industrier og har stor ekspertise til mange forskellige produktområder. I
Norge og Danmark leverer de komplekse projekter til kunder indenfor mejerier, fiskeri, slagterier og andre
aktører i fødevaresektoren.
Vi afholder løbende samtaler. Send din motiverede ansøgning og CV til ansogning@humanskills.dk.
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Peter Schrøder fra Human Skills på tlf. 61199916.

