
Erfaren projektchef søges 
til unikt projektforløb
(Tidsbegrænset ansættelse – 3 år)

Har du ledelseserfaring og en solid baggrund i 
projektstyring, har du nu mulighed for at blive 
projektchef med ansvar for at realisere et historisk 
spændende renoveringsprojekt.

Guldborgsund spildevand A/S står foran genopbygningen af 4 betyd-
ningsfulde renseanlæg til en samlet entreprisesum på op mod 200 
mio. kr. Alle 4 anlæg skal renoveres parallelt i én samlet totalentre-
prise, og den forventede anlægsperiode er fastsat til 24 måneder. 
Projektet skal realiseres over 3 år, og der er tale om tidsbegrænset 
ansættelse for den kommende projektchef og resten af den interimsor-
ganisation, som skal varetage bygherrens interesser.

Med reference til den administrerende direktør bliver du ansvarlig for 
gennemførelsen af projektet fra det udbydes i efteråret 2018 til det 
overdrages til daglig drift i 2021. 

Du skal som projektchef opbygge din egen organisation omkring dig og 
samle de nødvendige faglige kompetencer til at sikre et succesfuldt 
forløb. 

Du og den tilhørende tilsynsfunktion etableres på én af de fire matrik-
ler i pavilloner i hele anlægsperioden.

Vi forventer, at du som projektchef tager strategiske initiativer til opti-
mering og udvikling af dit projektteam samtidig med, du tager ansvar 
for gennemførelsen af projektet. 

Vi forventer, at: 
• Du har en faglig relevant baggrund
• Du er forretningsorienteret og har en god økonomisk forståelse
• Du er en stærk personaleleder, og kan dokumentere resultater fra 

lignende tidligere stillinger
• Du har solid erfaring med kontraktstyring og forhandlinger
• Du lægger stor vægt på overholdelse af krav til tidsplaner og budget-

ter og kan producere præsentationer om fremdrift og forventninger
• Du er struktureret og i stand til at bevare overblikket over flere 

områder på én gang

Som person kendetegnes du ved:
• at være positiv og imødekommende
• evne til at nå resultater sammen med og gennem andre
• stor ansvarsfølelse
• solidt overblik og evnen til at holde hovedet koldt 
• et godt og smittende humør

Vi tilbyder:
• Et helt unikt projektforløb, som kan blive rollemodel for fremtidens 

spildevandsanlæg
• Et spændende job i en virksomhed i rivende udvikling, med et højt 

ambitionsniveau
• Gode muligheder for selv at præge hverdagen og skabe synlige 

resultater
• Masser af udfordringer og gode udviklingsmuligheder såvel fagligt 

som personligt
• Attraktive ansættelsesvilkår, der modsvarer de stillede krav

Tiltrædelse snares muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. 
direktør Flemming Bach på 4187 6900.

Ansøgningsfrist.
Ansøgningsfristen er fredag den 25. maj 2018, kl. 12.00.

Ansøgningen, og CV. sendes til: lob@guldborgsundforsyning.dk

Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der 
leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og 
rensning af spildevand. Koncernen har 57 ansatte og omsætter årligt 
for ca. 240 mio.kr. Hertil kommer gennemførelse af investeringer og 
renoveringer for ca. 50 mio. kr. 


