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Projektleder søges til voksende robotvirksomhed i Hobro 

Har du værdifulde erfaringer at trække på, når avancerede projekter skal igangsættes, drives og føres sikkert i mål? Mestrer du 
overblikket, har du sans for detaljen, og elsker du at samarbejde om udvikling af fleksibel automationsteknologi? 
Så glæder vi os hos Technicon til at høre fra dig.

Om jobbet
Technicon udvikler og sælger innovative automations- og robotløsninger. Vi er i vækst og søger en faglig stærk og erfaren 
projektleder, der kan sikre, at vores projekter altid lever op til vores egne og vores kunders høje forventninger. Bliver du 
vores nye projektleder, har du udsigt til en spændende og udfordrende hverdag, hvor du står i spidsen for en række af vores 
teknologiske projekter.
Som projektleder har du en central og afgørende position i virksomheden, som det tekniske bindeled i hele processen. Du 
kommer til at arbejde med alle aspekter indenfor projektledelse med fokus på ledelse, økonomi, planlægning, kommunikation 
og progression. Du vil indgå i et team af selvstændige projektledere, som er dine kompetente sparringspartnere.

Om opgaverne
Dine primære opgaver og ansvarsområder bliver at:

• styre projekter og være ansvarlig for projektets leverance og realisering
• tage aktivt ansvar for projektets overordnede planlægning og progression
• tage aktivt ansvar for projektets økonomi
• sikre ressourcer i tæt samarbejde med de øvrige projektledere
• varetage kontakten med og tage ansvar overfor kunden og øvrige interessenter
• rapportere til teamleder og styregruppe
• udføre de ledelsesmæssige opgaver omkring dine projektteams
• have fokus på projektteamets trivsel

Vi er en flad organisation, hvor der er kort fra idé til handling. Hos os er medbestemmelse og personlig udvikling 
nøglebegreber. Dermed får du mulighed for at se dine egne idéer blive omsat til konkrete, værdiskabende løsninger.

Om dig
Du har sandsynligvis en videregående uddannelse. Da du kommer fra en lignende stilling, hvor du har drevet projekter, har du 
solide erfaringer med i bagagen, og du har førstehåndskendskab til diverse projekt-værktøjer. Du er god til at planlægge og 
prioritere. Samtidig arbejder du struktureret med overblik og har styr på detaljerne.
Du er udadvendt og trives med tæt medarbejder- og kundekontakt. Du er proaktiv og udstyret med et højt drive, og derfor 
tager du naturligt ansvar og formår at engagere folk omkring dig.
Som kollega er du fleksibel og hjælpsom, og du bidrager dagligt med energi og et godt humør. 

Er du interesseret i at søge jobbet?
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og tilhørende CV hurtigst muligt. Vi vil løbende indkalde kandidater til samtale, og 
forventer tiltrædelse snarest.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Casper Hansen på tlf. 2991 3791 eller e-mail: 
CHA@technicon.dk 

Send din ansøgning til Technicon A/S, e-mail: application@technicon.dk mærket “Ansøgning Projektleder” i emnefeltet.

Kort om os
Technicon er specialister i brugervenlig teknologi, som sikrer korte omstillingstider og øgede samarbejdsmuligheder robotter 
og mennesker imellem. Desuden er Technicon teknologisk udviklingspartner for mange industrivirksomheder. I dag er vi mere 
end 50 dedikerede medarbejdere, vi er i vækst og siden etableringen i 2014 er vi vokset markant. Baggrunden for vores vækst 
ligger i vores dybe faglighed og høje engagement.
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