Human Skills søger fødevareindustriens dygtigste Senior Project Manager til Aquatic Food Factory
Brænder du for at arbejde med procesanlæg indenfor fødevareindustrien? Så er det dig vi søger….
Vi er på udkig efter følgende personlige og faglige kvalifikationer:
Du er positiv og initiativrig og ser værdien i at kommunikere med kunder og kollegaer.
Din profil indeholder gode samarbejdsevner og et personligt drive, der brænder for at udvikle og implementere nye
spændende projekter fra ordreindgang til idriftsættelse hos kunden.
Du arbejder struktureret og formår at bevare overblikket i pressede situationer.
Du trives i en mindre organisation, hvor der både skal tænkes analytisk og handles i praksis.
Du har viden og erfaring indenfor: PI diagrammer, 3D design, hygiejniske løsninger (CIP),
branchekendskab/produktviden, kundekontakt, tilbudsgivning og hands-on på projektopfølgning/styring.
Af uddannelse er du ingeniør, maskinmester, mejerist, teknolog eller har anden relevant teknisk/håndværksmæssig
baggrund. Måske kommer du fra en lignende stilling, som Senior Project Manager i fødevareindustrien.
Du er omstillingsparat og afklaret omkring meget rejseaktivitet i jobbet samt behersker dansk og engelsk i skrift og
tale.
Aquatic Food Factory tilbyder: Et spændende og udfordrende job i en international virksomhed i vækst med et meget
højt fagligt niveau og attraktive udviklings-/fremtidsmuligheder. Hos Aquatic Food Factory deltager du i samtlige
projektets faser fra ordre til design, konstruktion til levering og test/idriftsættelse. Du styrer din egen hverdag.
Nøgleordet er frihed under ansvar. Jobbet udføres primært på vores adresse i Oslo, alternativt i Hinnerup ved Aarhus.
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 www.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

