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VI SØGER:
VVS SERVICE-/PROJEKTLEDER TIL PHARMA
I Andersen & Heegaard A/S oplever vi en stigende ordretilgang inden for den Pharmaceutiske Industri
og Health Care-sektoren. Det kan vi godt lide, og derfor søger vi efter endnu en projektleder til vores
nystartede afdeling. Har du har lyst til at være med på vognen, og være med til at præge og bidrage til
udviklingen af afdelingen, så har du chancen nu!
Hvis projektledelse er noget for dig
Som projektleder i Pharma afdelingen har du mulighed for at være med til at støbe og lægge grundstenene i
afdelingen. Du vil få mulighed for at arbejde med spændende, og teknisk udfordrende projekter indenfor medicinalindustrien, sammen med kollegaer på tværs af El, Vvs, Ventilation og Indregulering i vores tværfaglige
organisation.
Dine opgaver vil hovedsalig blive:
•
•
•
•
•

Projektledelse på renoverings-/serviceopgaver, nybygninger og nedlukningsopgaver.
Skabe, vedligeholde- og pleje eksisterende kunderelationer.
Løbende opfølgning på økonomi på egne sager og tværfaglige entrepriser.
Rapportering til afdelingschefen i afdelingen.
Medvirke til afdelingens udvikling

Hvem er du?
Du trives på en dynamisk arbejdsplads, hvor du selv administrerer din dag. Det kølige overblik og et smil på
læben er allerede en del af din personlighed. Det er vigtigt, fordi du møder mange mennesker på en dag - men
det kan du også godt lide!
•
•
•
•
•
•

Erfaring med arbejde hos Pharmaceutiske kunder, samt erfaring med GMP, er en fordel.
Uddannelse som f.eks. Vvs-Installatør, nuværende job som service-/projektleder eller lignende. Der kan
være mange indgangsvinkler til jobbet, hvorfor praktisk erfaring og den rigtige indstilling til tingene, også vil
blive vægtet højt.
Økonomisk ﬂair for tal, og godt købmandsskab.
Struktureret og med en servicemindet tilgang til løsning af opgaver.
Kan lide at have mange bolde i luften, og trives med en travl hverdag.
Godt kendskab til gældende normer og bekendtgørelser for Vvs installationer

Hvem er vi?
Andersen & Heegaard er en tværfaglig teknikentreprenør med høj faglighed, og har et bredt kompetencefelt
der spænder vidt med VVS, sprinkler, el, og meget mere. Vi sidder tre selskaber under samme tag og er i
omegnen af 130 medarbejdere på holdet og med opgaver lige fra service til hovedentrepriser.
Hos vores søsterselskab A&H Medical, der leverer udstyr til Pharma industrien og hospitalssektoren betød en
stigende efterspørgsel og øget fokus på dette arbejdsområde, at der pr. 1. april 2020 blev oprettet en selvstændig afdeling i Andersen & Heegaard, der målrettet skal betjene dette markedssegment på alle installationsfagene.
Søg stillingen
Rekrutteringsprocessen foreståes af Flayen Executive. Du kan få mere at vide om jobbet
ved at kontakte Jan Fabricius (Andersen & Heegaard) på tlf. 27 78 47 82 eller Claus
Bengtsson (Flayen Executive) på tlf. 51 28 88 58. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV, som du kan uploade via www.ﬂayenexecutive.dk under kontakt. Din ansøgning
bliver naturligvis behandlet fortroligt. Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på det
rigtige match.

Andersen & Heegaard opfordrer alle kvaliﬁcerede ansøgere uanset alder, køn,
religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

