Service Project Manager

SH Group søger en Service Project Manager til vores afdeling på Odense Havn
Som Service Project Manager bliver du en nøgleperson i vores serviceafdeling. Du vil selvstændigt, og i
samarbejde med kompetente kolleger sikre at projekter afvikles optimalt.
Du kører en effektiv proces fra kundeforespørgsel - over beregning og prissætning til eksekvering af
opgaven. Du vil definere tidsplaner og mandskabsbehov samt koordinere indkøb til projektet, og
selvstændigt styre resten af processen i mål i direkte dialog med kunden.
Lidt om dig som person:
Din faglige baggrund er formodentlig maskinmester eller tekniker, du har erfaring fra marine og/eller
offshore-branchen. Nogle års erfaring som selvstændig/konsulent eller som projektleder på borerig kan også
være en mulighed. Du skal have en bred viden om mekanisk og hydraulisk udstyr, og være vant til at tale
direkte med kunderne. Du skal trives i en travl og til tider udfordrende hverdag hvor det er vigtigt at kunne
bevare overblikket selvom der er mange bolde i luften. Det er vigtigt at du er en hands-on projektleder der
udover arbejdet ved skrivebordet også befinder sig godt ude i marken hvor opgaverne er.
Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
• Projektledelse fra A til Z
• Indhente priser fra leverandører og internt på produkter og ydelser
• Kalkulation af tilbud vha. beregningsmatrix og udarbejde oplæg til tidsplaner
• Sende tilbud til kunden
• Koordinere projekter efter ordremodtagelse
• Følge alle detaljer til dørs, herunder også den afsluttende fakturering
• Rådgivning og sparring med kunder og kolleger omkring engineering/hydraulik
• Økonomisk projektansvarlig ift. virksomheden
• Arbejdet vil primært være på virksomhedens afdeling på Odense Havn
Vores forventninger til dig er bl.a.:
• Maskinmester med erfaring til søs/fra offshore – evt. anden baggrund, hvis du har de rette erfaringer
• Struktureret arbejdsmetode, der skaber overblik for dig selv, kolleger, ledere og kunder
• Gode projektlederevner
• Projekterfaring eller projektlederuddannelse
• Erfaring med mekanisk og hydraulisk udstyr
• Erfaring med at arbejde med klassifikationsselskaber indenfor offshore/marine er et plus
• Gode kommunikationsevner internt og eksternt
• Dansk og engelsk i skrift og tale
• Bruger af MS Office: Word, Excel, PowerPoint og gerne projektledelsesværktøjer
Lønnen forhandles individuelt på et niveau, der matcher stillingens krav og dine kvalifikationer.
Kontakt
Alle ansøgninger vil blive behandlet 100% fortroligt. Vi indkalder løbende til samtaler og besætter stillingen
når den rette kandidat er fundet.
For yderlige oplysninger omkring stillingen, kontakt General Manager John Broholm på telefon: 27601130
Ansøgning mrk ”Project Manager Lindø” og sendes til job@shgroup.dk

SH Group A/S er en virksomhed inden for udvikling, produktion og servicering af hydrauliske og
mekaniske systemløsninger til marine-, offshore-, vind- og industrisektoren. SH Group A/S blev
grundlagt i 1974 og beskæftiger i dag ca. 297 kvalificerede medarbejdere fordelt i Svendborg,
Lindø, Esbjerg, Frederikshavn, København samt Stavanger i Norge.
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