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Hos Stjernholm A/S leverer vi miljørigtige løsninger til vores kunder. Vi er en eksportorienteret viden-virksomhed med eget datterselskab i USA. Vores mål er, at 
vi i 2030 eksporterer mere end 65 % samtidig med at omsætningen på hjemmemarkedet fastholdes. Stjernholm har i over 20 år bygget samarbejdet både internt 
og eksternt på gensidig respekt og en åbenhed og ærlig dialog. Med vores koncept, ”Samarbejde med Værdi”, lover vi vores kunder løsninger, som skaber værdi 
i forhold til økonomi, miljø og CSR. Vores ambitiøse vækststrategi hviler således på et solidt fundament med stor erfaring og viden indenfor bæredygtig rensning 
af spildevand og separation af gylle kombineret med et stærkt produktsortiment, som i meget stort omfang peger ind i FN’s Verdensmål.

STJERNHOLM A/S SØGER TEKNISK VELFUNDERET 

Projektleder
- med kendskab til miljøteknologi og sans
for god økonomisk styring af små og store projekter

Vi har stor fokus på TCO, synlig vær-
diskabelse og bæredygtighed og da 
vores produkter peger ind i FN’s Ver-
densmål, har vi, efter mere end 20 
år fortrinsvis på det danske marked, 
taget en strategisk beslutning om at 
benytte dette fundament til at opnå 
en betydelig vækst på eksportsiden.

Vi tilpasser løbende organisationen 
til denne strategi og netop nu kan vi 
tilbyde job til en erfaren projektle-
der, der kan se de forretningsmæssi-
ge muligheder i den globale grønne 
omstilling.

OM DIG
Helt konkret forventer vi at du:
• Har en relevant projektleder  
 uddannelse eller stor erfaring  
 med projektstyring
• Har stor personlig gennemslags- 
 kraft og overblik
• Arbejder struktureret og empatisk  
 i en afdeling under opbygning
• Besidder en høj teknisk viden og  
 evner at sætte dig ind i proces- 
 serne og maskinernes funktioner
• Forstår at gøre det komplekse  
 enkelt og overskueligt 
• Kan udarbejde tilbud som synlig- 
 gør vore løsningers miljømæssige  
 og økonomiske fordele
• Kan skabe resultater i en projekt- 
 organisation til gavn for både  
 vores kunder og os

• Kan aflevere et projekt til aftalt  
 tid og på forventet kvalitetsniveau
• Selvstændigt kan tage hånd om  
 flere HELE projekter på én gang
• Har en positiv tilgang til kunder,  
 kollegaer, rådgivere og andre  
 samarbejdspartnere
• Har gode kommunikationsevner  
 i både skrift og tale
• Behersker engelsk - og gerne  
 tysk - på forhandlingsniveau
• Kan samarbejde tæt og respekt- 
 fuldt med indkøb, salg og økonomi

VORES TILBUD 
Du refererer til vores driftsdirektør. 
Du får desuden en dansk salgs- og 
produktionsorganisation ledet af 
vores administrerende direktør som 
backup. Her kan du få svar på dine 
spørgsmål og eventuelt udvidet din 
viden indenfor bæredygtig udvik-
ling, CO2 belastning, cirkulær  
økonomi m.v. til glæde for vores  
kunder og samarbejdspartnere i  
udlandet og dig selv.

Du får fleksible arbejdsrammer og 
gode muligheder for selv at præge 
din jobfunktion. Rejseaktivitet 
kan forekomme i det omfang pro-
jekterne kræver projektlederens 
tilstedeværelse på sitet, men du får 
base på vores kontor i Randers og 
en lønpakke, som modsvarer dine 
kvalifikationer og dit ”drive”. 

DIN PROFIL 
Vi arbejder dagligt med empatisk 
samarbejde, som er en integreret del 
af vores DNA. Det stiller krav til dine 
evner til at skabe relationer internt 
og eksternt. Du skal forstå at begå 
dig i et miljø med respekt for mange 
forskellige fagligheder. Og da om-
gangstonen er let og uhøjtidelig, er 
en positiv tilgang og humoristisk sans 
nødvendige karaktertræk.

TILTRÆDELSE
Tiltrædelse kan ske omgående eller 
når det kan passe i forhold til din 
nuværende situation. Har du brug 
for at høre mere inden du søger, er 
du velkommen til at ringe til drifts- 
direktør Klaus Elmegård Schmidt på  
tlf. 2030 0377.

Send din ansøgning, som natur-
ligvis behandles fortroligt, senest 
10.8.2021 til Klaus Elmegård Schmidt 
på kes@stjernholm.dk


