
Jobbet 
Du bliver tilknyttet vores lokation i Aalborg, hvorfra vi betjener kunder i Nord- og Midtjylland. 
Vi løser kundernes opgaver, typisk på kundernes lokationer. 

Som projektleder kommer du til at arbejde med en bred vifte
af kundeopgaver, herunder:
• Overordnet projektledelse af tværfaglige projekter
• Projektbudgettering og opfølgning
• Aktivitetsplanlægning og tidsstyring
• Systematisk opfølgning på projektgruppen, leverandører, 3. parts interessenter m.v.
• Tekniske og kommercielle evalueringer
• Opfølgning og tilsyn på site efter behov 
• Rapportering til og deltagelse i styregruppemøder

Dig
• Du har minimum 5 års erfaring med projektledelse, helst i et internationalt perspektiv
• Du har solide faglige kompetencer – gerne med erfaring fra større industrivirksomheder
• Du kan medvirke til at skabe et godt samarbejde i dit team samt til kunder og øvrige 
   medarbejdere
• Du er god til at kommunikere på dansk og engelsk – både mundtligt og skriftligt
• Du befinder dig godt med en afvekslende hverdag
• Du har gåpåmod og godt humør
• Du har kørekort og egen bil
• Du har en relevant el- eller maskinteknisk uddannelse

Adding Engineering
Vi tilbyder et spændende og udviklende job i en solid virksomhed i vækst, hvor
positivt arbejdsmiljø, faglig dygtighed, frihed under ansvar, team-ånd og godt humør 
prioriteres højt. Løn og øvrige ansættelsesforhold forhandles individuelt på et attraktivt 
niveau. Send din ansøgning med CV, og relevante referencer til: tbk@adding.dk.

Du kan få mere information om jobbet hos Torben B. Kristensen, 
tbk@adding.dk, 81 40 61 18
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Om adding

• 25 kompetente ingeniører,
 maskinmestre, automations-
 teknikkere og tekniske 
 assistenter.

• ”Hands on” – folk der laver
 kundernes projekter, gerne ude
 hos kunderne, og gerne som
 en del af deres faste stab.

• 2 forretningsområder:
 – Produktionsteknik og
    logistikanlæg  
 – Energi- og kedelanlæg

STILLINGSOPSLAG:
PROJEKTLEDER

Adding Engineering er et ingeniørfirma, der løser en lang række forskelligartede opgaver inden 
for procesindustri, produktionsteknik og –automatisering, logistikanlæg samt ledelse på flere 
niveauer.

Vi har travlt og søger endnu en projektleder til vores kontor i Aalborg, hvorfra vi betjener 
kunder i hele Nordjylland. Vi hjælper vores kunder med at afvikle deres projekter, du kan 
således forvente at være tilknyttet projekter hos kunderne typisk i en periode på 3-6 
måneder alt efter det specifikke behov. Som projektleder hos Adding Engineering får 
du således en afvekslende hverdag med dygtige og engagerede kolleger. 

Læs mere om Adding Engineering på www.adding.dk.


