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Global projektleder med teknisk 
baggrund til international koncern

Kosan Crisplant søger en dygtig projektleder til 
vores kontor i Aarhus til gennemførelse af mindre 
projekter world wide med særligt fokus på pro-
jekter i Indien/Asien.  
Kosan Crisplant a/s er en international, dynamisk 
og markedsledende virksomhed, der leverer ud-
styr og teknologi til gasfyldeanlæg i hele verden.

Ansvarsområder

Som projektleder hos Kosan Crisplant vil du få et 
spændende og udfordrende job med ansvar for 
gennemførelsen af egne projekter til kundernes 
tilfredshed; fra du modtager projektet fra salg, til 
du har færdiggjort projektet og kan overdrage 
det til vores serviceafdeling. Til sikring af projek-
tets kvalitet har du support fra et stærkt team af 
kvalificerede kollegaer. Dine ansvarsområder bli-
ver bl.a.:

•   Budget, planlægning og opfølgning på projek- 
    terne, med fokus på projektgennemførsel i Indien  
    i et tæt samarbejde med vores indiske kolleger 
•   Gennemførelse af projekterne til aftalt tid, kva- 
    litet og økonomi 
•   Kommunikation internt og eksternt 
•   Bidrag til den fortsatte udvikling af projekt- 
    afdelingen world wide 
•   Styring af projekterne i vores IT-systemer. 
 
Der må påregnes en vis rejseaktivitet.

Dine kvalifikationer

Du bliver bindeleddet mellem kunden (og salg) 
og de interne afdelinger, som skal levere ydelser 
til dig, herunder især Design, Engineering og Pro-
curement. Efter oplæring forventer vi, at du sty-
rer egne projekter med support fra dine kollega-
er. Til sikring af projekternes gennemførsel til af-
talt tid, kvalitet og økonomi, er det vigtigt, at du 
kan skabe overblik i planlægningen samt at du er 
en dygtig kommunikator, både i skrift og tale. 
Det er en fordel, hvis du har kendskab til gas/olie-
industrien, og du må meget gerne have en hånd-
værksmæssig uddannelse. Derudover er nogle af 
dine vigtigste egenskaber og kvalifikationer:

•   Relevant uddannelse såsom Teknisk Designer, 
    Produktionsteknolog eller lignende med stor lyst  
    til at arbejde med projekter og kunder worldwide 

•   Analytisk indstilling - du kan sætte dig ind i  
    tekniske problemstillinger og være en spar- 
    ringspartner i løsningerne. 
•   Rutineret IT-bruger (gerne MS Office) og vant  
    til at arbejde med ERP-systemer 
•   Målrettet, struktureret og selvstændig 
•   Du taler flydende dansk, og som fremmedsprog  
    kan du som minimum engelsk i skrift og tale.

Kosan Crisplant er en virksomhed med stærke 
værdier, og det er vigtigt for os at finde den rig-
tige person til stillingen og til afdelingen. Du 
skal have gode samarbejdsevner med folk på al-
le niveauer, have stærke interkulturelle kompe-
tencer og sætte pris på samarbejde med kolle-
ger og kunder med forskellig baggrund og kul-
tur. Vores arbejdsmiljø er præget af frihed under 
ansvar, og det er derfor vigtigt, at du kan arbej-
de selvstændigt, selv opsøge information og 
træffe de nødvendige beslutninger.

Vi tilbyder

Et alsidigt og spændende job i et uformelt ar-
bejdsmiljø præget af humor og engagement, 
og med stor selvstændighed. Vi tilbyder gode 
faglige og personlige udviklingsmuligheder og 
støtter videreuddannelse. Som projektleder ved 
Kosan Crisplant er videreuddannelse indenfor 
projekt management såsom PMI, IPMA etc. en 
mulighed. Pakken indeholder endvidere en 
række attraktive personalegoder, herunder pen-
sionspakke, sundheds- og ulykkesforsikring 
samt sund og velsmagende frokostbuffet.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse

Vi vil gerne have din ansøgning så hurtigt som 
muligt og behandler ansøgningerne løbende 
med tiltrædelse snarest muligt derefter. Hvis du 
vil vide mere om stillingen, er du meget velkom-
men til at kontakte Head of Group Project  
Management, Lars Poulsen, mobil: 2428 5048,  
lpo@kosancrisplant.com.

Du kan søge stillingen ved at sende os en  
ansøgning med dit CV og andre relevante  
dokumenter til: 
Head of Group HR, Charlotte Olesen 
e-mail: hr@kosancrisplant.com. 
Skriv "Projektleder" i emnefeltet.

Kosan Crisplant is a Makeen Energy company; a project-oriented corporation that supplies equipment, plants and 
systems for filling and maintenance of LP gas cylinders and offers after-sales and engineering services, facility 
management, and supply of components for the gas industry. Recently the group has entered the market for 
small-scale LNG projects. Since 1951, the group has supplied 2650 plants in 129 countries all over the world. The 
group has members in Algeria, Angola, Brazil, Cameroon, Denmark, France, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Mexico, 
Portugal, Saudi Arabia, Sri Lanka, UK and USA and is the world-leading corporation within its field.
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