Virksomheden
Labflex udvikler, producerer og leverer kundetilpassede inventarløsninger af høj kvalitet til laboratorie-,
hospitals- og uddannelsessektoren. Det har virksomheden gjort i mere end 50 år. Via egenproduktion og
partnerskaber kan virksomheden levere produkter og løsninger til både renovering og nybygning – altid med
fokus på funktionalitet, design og kvalitet. Vores primære kunder er fra forsknings-, pharma, biotekuniversitets- og hospitalssektoren. Vi servicerer kunder nationalt, regionalt og internationalt.
Labflex har hovedkontor i Skive og salgskontorer i Århus, Herlev samt i UK.

Projektleder – Inventarløsninger til Pharma & Life Science
Har du lyst til at gøre en forskel og tager du naturligt ansvar?
▪
▪
▪

Mulighed for projekteksekvering fra opstart til overlevering
Ledelse af større nationale og internationale projekter
Indflydelse samt personlig og faglig udvikling

Udfordring
Du bliver projektlederansvarlig for projekter til Life Science og Pharma segmentet indenfor både den
private og offentlige sektor. Du får ansvar for ledelsen af projektet, herunder ledelse af det tværfaglige
projektteam. Du skal se dig selv som ansvarlig for, at hvert enkelt projekt er en forretning i forretningen. Du
styrer og leder projektet på en struktureret og teamorienteret måde i forhold til de enkelte
funktionsområder.
Du vil få stor indflydelse i forhold til projektet fra opstart til endelig implementering.
Dette betyder, at du vil få brug for alle dine kompetencer inden for projektstyring og ledelse af
projektdeltagere. Du bliver løbende ansvarlig for udvalgte projekter, der primært leveres til analyse-,
forsknings- og produktionsreguleret miljøer. Her får du en fremtrædende rolle i forhold til eksterne
leverancer og til sikring af at de interne processer i virksomheden fungerer optimalt på tværs af
organisationen. Projektdeltagerne har stor viden og faglig ekspertise og tæller bl.a. arkitekter, ingeniører,
konstruktører og specialister.
Udover det overordnede projektlederansvar, vil dine primære opgaver omfatte:
•
•
•
•
•

Sikre, at projektets fundament, afvikling og tidsplan er afstemt på tværs i organisationen, herunder
en proaktiv interaktion med både kunden og med virksomhedens salg, produktion og supply chain
Udarbejdelse af samt løbende opfølgning på eksekverings- og tidsplaner samt budget og
timeforbrug
Portefølje-management og systematisk afrapportering i forhold til budget og fremdrift
Deltage i rådgivermøder med kunder og andre interessenter
Styrke det tværfaglige samarbejde i organisationen.

Talent
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være Ingeniør, Bygningskonstruktør eller tilsvarende. Det vil også
være en fordel hvis du har en formel projektlederuddannelse. Du har opnået solid erfaring med
projektstyring inden for alle byggefaser og du har din værktøjskasse på plads.
Vi ser gerne, at du har ledet komplekse og multidisciplinære tværfaglige projekter, der involverer mange
interessenter. Du tager stort ansvar i forhold til det økonomiske aspekt og leverancer overfor kunderne. Din
succes måles på, at du sammen med resten af teamet, er i stand til at få projekterne igennem til rette tid på
en økonomisk ansvarlig måde i forhold til det aftalte.
Som person har du en positiv indstilling, og det falder dig naturligt at opbygge gode samarbejdsrelationer
med både kollegaer og eksterne partnere. Du tager ansvar på en engageret måde og sætter en ære i at
lykkes. Du er autentisk og har den rette autoritet, der gør dig i stand til, at få tingene igennem på en god
måde. Du arbejder analytisk og struktureret, med samtidig fokus på korrekthed og kvalitet i
projektleverancerne samt ikke mindst rettidighed i projekteksekveringen.
Du trives i en travl og kommerciel organisation med stærke koncepter inden for projektsalg af
laboratorieindretning til den globale pharmaceutiske industri. Du tilbydes et attraktivt job med en
konkurrencedygtig lønpakke. Du refererer til virksomhedens Salgs- og Projektdirektør. Arbejdsstedet vil
være på kontoret i Herlev.
Ansøgning
For yderligere information, er du velkommen til at kontakte Best Talent, som varetager opgaven på vegne
af Labflex. Læs mere på www.labflex.com. Send din ansøgning med CV mrk. ”1577/Projektleder” via e-mail
til job@besttalent.dk. Bemærk kort ansøgningsfrist. Du kan finde mere om Best Talent på
www.besttalent.dk.

