Projektleder EL
JK+ er på en spændende vækstrejse. Kunne du tænke dig at komme med på rejsen og blive en del af vores
dygtige team? Motiveres du af selvstændigt ansvar og leverer stærke resultater? Så grib chancen for vi
glæder os til at høre fra netop dig!
Som Projektleder EL står du i spidsen for at varetage det overordnede ansvar for kvalitet, lønsomhed og
tilfredse kunder i din projektportefølje på 5 – 10 mio. kr. Du vil indgå i et stærkt team med dygtige
elektrikere og lærlinge, og vil have et tæt samarbejde med 3 projektledere. Sammen løser I spændende
opgaver hos vores kunder og samarbejdspartnere, som omfatter både erhvervs, industri- og privatkunder .
Du vil referere til El-direktøren.

Styring og overblik
Du vil få en afgørende rolle i at få det udførende arbejde i projekter til at fungere optimalt, hvorfor vi
forventer, at du trives i rollen som administrativ styrmand og er dygtig til at kommunikere både eksternt
med kunder og internt med kolleger. Rollen stiller krav til, at du har erfaring med og lyst til bl.a. at håndtere
følgende opgaver:







Projektledelse af EL-opgaver fra start til aflevering
Planlægning og uddelegering af kundeopgaver
Ansvarlig for økonomisk og tidsmæssig styring af projekter
Holde møder med rådgivere, bygherrer og entreprenører
Problemløsning i samarbejde med kunder og elektrikere/teknikere
Fakturering på egen projektportefølje

Stort engagement med flair for struktur
Du har en el-teknisk baggrund, og kan dokumentere flere års erfaring med projektledelse. At være
konstruktiv og løsningsorienteret i samspil med din evne til at sætte dig ind i EL-opgaver gør din hverdag
effektiv.
Du skaber gode relationer igennem en konstruktiv og positiv dialog, og har stærke samarbejdsevner. Vi
arbejder ud fra, at vi skal spille hinanden gode, så vi sammen lykkes og leverer gode resultater til vores
kunder. Vi ønsker at være en kompetent samarbejdspartner, der leverer som aftalt. Derfor følger du også
naturligt op på projekter og aftaler samt bevarer overblikket, når der er mange forskellige opgaver og
projekter.
Endvidere forventer vi, at du er en erfaren bruger af MS Office, evt. projektledelsesværktøj og har kørekort
(B).

Din arbejdsglæde og fællesskabet
Du får en arbejdsplads med gode og kompetente kollegaer, der ligesom dig går hele vejen for at sikre, at
kunderne er tilfredse. Vi sætter pris på en uformel og frisk omgangstone i samspil med professionalisme og
en fokuseret arbejdsindsats.
Vi tilbyder mulighed for faglig og personlig udvikling i jobbet, og ud over den daglige faglige sparring har vi
et godt socialt sammenhold og vægter arbejdsglæden højt.
Du er velkommen til at ringe til El direktør Lars Clausen på telefon 25 23 18 18 og høre mere.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning på job@jkplus.dk – skriv Projektleder El i emnet.
Vi holder løbende samtaler, da vi gerne vil have tiltrædelse hurtigst muligt.

JK+ er en fynsk teknik installatørvirksomhed med speciale i elinstallationer, VVS & Blik, Ventilation, Alarm & Sikring
samt IT. Vi beskæftiger os med:







El- og industri-installationer
VVS installationer/ Varmepumper/ Energioptimering
Ventilation service og indregulering
IT-netværk og aktivt udstyr
Bygningsautomatik KNX og CTS
Brandalarmer, Tyverialarm, Adgangskontrol og TV-overvågning

Vores kunder spænder fra private kunder, erhverv, industri til landbrug, håndværkere, store entreprenørvirksomheder,
offentlige institutioner til boligforeninger.
JK+ beskæftiger i alt 85 dygtige medarbejdere fordelt på afdelingerne i Glamsbjerg (hovedsæde), Middelfart, Faaborg,
Svendborg og Nyborg.
Se mere på www.jkplus.dk.

