Projektleder med lyst til kundekontakt
CLT Denmark er i gang med at virkeliggøre fremtidens effektive og bæredygtige byggeri med CLT. Det går
stærkt, og derfor inviterer vi dig med på vognen.
Hvis du trives i en afvekslende hverdag med tilbudsgivning, kundekontakt og projektledelse, så kan du være
den projektleder hos CLT Denmark vi har brug for. I CLT Denmark bliver du en del af et tæt kollegialt
samarbejde i en innovativ virksomhed i vækst og med internationale kontakter.
Afvekslende hverdag.
Nu mærker vi at CLT – massivtræselementer – er ved for alvor at slå igennem på det danske marked.
Interessen er stor, mange vil vide mere, og en del vil gerne i gang med at bygge. CLT Denmark ser
vidensdeling som et aktiv, og hvis du ønsker at være én af dem, der ved alt om CLT og kan lide at dele din
viden via formidling, salg og uddannelse – så har vi brug for dig, og du vil du synes jobbet er
superspændende.
Din rolle bliver afvekslende, fordi du både arbejder med det tekniske, beregninger og support, men også
med salg, kundekontakt og købmandskab.
Du har kompetente kolleger i CLT Denmark, samt i vores bagland – primært allokeret i Østrig hos KLH
Massivholz GmbH. Vi forventer derfor, at du taler engelsk ubesværet.
Du kan skabe løsninger og har stærke samarbejdsevner
Vi forventer at få en kollega med meget mere end en sikker faglig ballast og erfaringer. Vi har brug for en
person med gå-på-mod og en positiv tilgang til arbejdsdagen:
•
•
•
•
•
•

Du er sikkert uddannet ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt eller lignende. Men du kan også
have en håndværksmæssig baggrund.
Du har forventeligt 2-3 års erfaring – men vi hører også gerne fra dig, nyuddannet eller erfaren, hvis
du brænder for træ.
Du har gerne kendskab til rådgivere, bygherrer og/eller entreprenører, og du har stiftet
bekendtskab med lovkomplekset omkring byggeri.
Du har gode IT-kompetencer
Du får energi ved at være sammen med andre mennesker, og kan også arbejde målrettet på egen
hånd.
Du er pålidelig og mestrer kombinationen af at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre

Humor, stærkt kollegaskab og engagement
Hos os får du en uformel arbejdsplads, hvor humor og kollegiale relationer prioriteres højt. Og fremfor alt
er vi i pioner-mode. Vi skaber nye byggerier, nye samarbejder og strategiske partnerskaber – og som sagt –
vi deler viden og er nysgerrige….
Vi glæder os til at høre mere om dig.
Skriv til Per Thomas Dahl, ptd@clt-denmark.dk
Eller ring 6195 3354

