
 
Projektleder med maskinteknisk baggrund 
 

Til vores komplekse og bredspektrede fabrik på Djursland søger vi en projektleder, der 
primært skal arbejde med tekniske projekter. Stillingen vil udgøre en central rolle i 
virksomhedens udvikling, ikke mindst i lyset af virksomhedens vækstplaner. 
 
Din profil: 

• Maskinteknisk baggrund, fx som ingeniør eller maskinmester 

• Min. 3 års erfaring fra lignende stilling 

• Erfaring med tekniske løsninger fra en produktionsvirksomhed 

• Du er åben, vedholdende, samarbejdsvillig og nysgerrig 

• Du trives med en hektisk hverdag, hvor ikke alt kan forudses – og du følger opgaven til 
dørs 

• Du taler flydende dansk og behersker et solidt engelsk i såvel skrift som tale 
 

Arbejds- og ansvarsområde: 

• Du er med i hele processen fra den indledende idéfase til den endelige aflevering af 
et projekt 

• Udførelse at tekniske projekter på forsyningssiden og i produktionen 

• Udarbejdelse af projektbeskrivelser samt dokumentationsmateriale 

• Indkøring og validering af nye anlæg 

• Ansvarlig for behørig koordination til virksomhedens produktionsledelse, planlægning, 
kvalitetsafdeling samt teknisk afdeling i forbindelse med gennemførelse af projekter 
samt implementering af nye eller ændrede processer 

 
Vi tilbyder: 

• En stilling i projektafdelingen, som består af 5 personer med forskellige kompetencer 

• En afvekslende arbejdsdag, fyldt med udfordringer med lokalt fokus, i en international 
koncern 

• Godt arbejdsklima med fleksibilitet, en uformel tone og højt humør 

• Sparring og støtte fra motiverede og engagerede kolleger 

• Gode personaleforhold såsom pension, sundhedsforsikring, kantine m.m. 
 
De Danske Gærfabrikker er en del af Lallemand koncernen, der har hovedkontor i Montreal, 
Canada. På www.lallemand.com og www.danskgaer.dk kan du finde mere info om 
virksomheden og vores produkter. 
 
Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning med CV til jobddgf@lallemand.com 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Project Manager Erik 
Mortensen på telefon +45 8758 2400. Vi indkalder løbende til samtaler. 
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