
 

 

  

 

 

 

Principal Project Managers 
PowerCon søger ambitiøse Principal Projektledere til at gennemføre Europas største Land-
strømsprojekter. Brænder du for at drive og lede projekter, indenfor den Grønne omstilling? 

 

Principal Project Manager hos “Project Execution” 
Du bliver ansvarlig for at samle, drive og lede nationale og internationale projekter igennem processen. Dette 
i samarbejde med PowerCon’s interne bidragsydere, såvel som eksterne entreprenører og lokale samarbejds-
partnere.  
 

Du indgår i en nyetableret afdeling, og vil referere direkte til Head of Project Execution. Herved får du en unik 
mulighed for at bidrage til etableringen af afdelingen og forme samarbejdet med dine nye kolleger. 

Du vil arbejde tæt sammen med dine kolleger i salg med at omsætte udbudsmateriale til tilbud, og endelig 
kontrakt. Efter indgåelse af kontrakten bliver dine primære ansvarsområder: 

 

• Projektejerskab fra forespørgsel til afleveringsforretning 
• Sikre et stærkt kundefokus med kommerciel indsigt 
• ”Single Point of Contact” for Kunde, Salg og PowerCon’s interne interessenter 
• Project & Contract Management 
• Styring af Entreprenører og Underleverandører 
• Faciliterer og koordinerer PowerCons interne bidragsydere 
• Finansiel styring og rapportering 
• Rejseaktivitet på ca. 30 - 35 dage i relation til projektledelse og kundebesøg 

 

Dine kvalifikationer 
Teknisk uddannelse eks. som Ingeniør, bygningskonstruktør og lign. Evt. gerne erfaring indenfor havnebyg-
geri eller marine konstruktioner.  
 

• Min. 5 års erfaring med Projekt- og Entrepriseledelse, gerne fra Entreprenørbranchen 
• Evt. erfaring fra Havne- eller Marinbyggeri 
• Sprogkundskaber indenfor Dansk, Engelsk og gerne Tysk (eller andet sprog) 

 

Din profil 
Du er vant til at tage ansvar og løfte projekter, strukturere og lede et projekt fra start til slut. Du er dedikeret, 
motiverende og selvkørende i din tilgang til arbejdet, og desuden besidder du: 
 

• Du tænker i helheder (Holistisk), og er ikke bange for at tage ansvar 
• Naturligt samlingspunkt med sund konkurrenceorienteret holdspiller  
• Sund teknisk nysgerrighed med ønske om at tilegne dig ny viden 



 

 

  

 

 
• Analytisk, logisk tilgang til en dynamisk hverdag 
• Engageret, udadvendt, relationsskabende og stærk kommunikator (Skriftlig og verbalt) 
• Sætter en ære i at leverer  

 

Hvad kan PowerCon tilbyde dig  
Du bliver del af den Grønne omstilling hos en virksomhed, i rivende udvikling. Du involveres i udviklingen af 
projekteksekvering, i en nyetableret afdeling, i samarbejde med nogle af branchens dygtigste kollegaer.  
 
PowerCon bygger ny fabrik, og administration ud til motorvejen ved Hobro, så 3. min. fra E45.  
 
For spørgsmål og information om stillingen; Head of Project Execution, Søren Bunch +45 2428 2690 eller 
Headhunter Morten Elbro, Human360 på +45 2858 0056.  
 
Ansøgning mrk.: ”Principal Project Managers” sendes til job@human360.dk 
 

 


