SEACABIN A/S SØGER PROJEKTLEDER TIL
OFFSHORE OG MARINEINDUSTRIEN
ER DU PROJEKTLEDER MED ERFARING FRA FX OLIE-/GASBRANCHEN? HAR DU EN GOD
FORRETNINGSFORSTÅELSE, OG KAN DU LIDE AT VÆRE OMDREJNINGSPUNKTET FOR
KUNDER OG MANDSKAB? VIL DU VÆRE ”ON LOCATION” OG DRIVE PROJEKTERNE
SELVSTÆNDIGT FRA START TIL SLUT? SÅ ER DET DIG, VI SØGER TIL DENNE
SPÆNDENDE NYOPRETTEDE STILLING.

Om jobbet
Seacabin A/S tilbyder et spændende job i en virksomhed i positiv udvikling. Du bliver ansvarlig for projektafvikling
offshore og marineindustrien samt at sikre kvalitet, sikkerhed og fortsat udvikling af forretningsgangen omkring
vores specialiserede løsninger. Du vil med din erfaring inden for montage og apteringsopgaver være med til at
sikre et højt niveau for eksekvering, og du kan dertil styre disse større projekter sammen med en flok motiverede
kolleger på flere niveauer. For at sikre den tætte relation til interessenterne indgår offshore ture og rejseaktivitet,
primært i Skandinavien.
Du vil passe godt ind i virksomheden, hvis du trives i et uformelt miljø, hvor der er en god tone og respekt for
hinanden. Du bliver ansvarlig for hele projektet fra start til slut, og du skal sikre HSEQ. Dine erfarne kollegaer er
engagerede og energiske og står gerne til rådighed for teknisk sparring. Det er vigtigt, at du er
samarbejdsorienteret og en stærk kommunikator, der både kan formidle og udvise gennemslagskraft.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indbefatte:
• Salg
• Projektstyring
• Koordinering og systematisering af projektfaserne
• Udarbejdelse af projektdokumentation og arbejdsbeskrivelser
• Supervision
• Sikkerheds- og kvalitetskontrol
• Teknisk tegning, konstruktion og beregning
• Rapportering
• Teknisk gennemgang og inspektion
• Leverandør kvalificering
Kvalifikationer
Du har en relevant teknisk baggrund med god praktisk forståelse og gerne erfaring med projektledelse eller
facility service. Du arbejder struktureret og er god til at bevare overblikket, hvilket sikrer kvaliteten og
sikkerheden i dit arbejde. Du bidrager med en engageret indsats, tænker logistisk og kan dermed forudse mulige

udfordringer.
Da du samarbejder med forskellige nationaliteter, er det vigtigt, at du taler, læser og skriver engelsk på et
forholdsvist højt niveau.
Seacabin A/S tilbyder
En stilling i en spændende virksomhed med en flad organisation, hvor der er fokus på arbejdsmiljø og kollegialt
samvær. Der er stor fleksibilitet i jobbet, og der bliver sat pris på dig som kollega og medarbejder. Du vil desuden
få et selvstændigt job, som er varieret og alsidigt. En stilling som kræver, at du er vant til rejseaktivitet og kan lide
at være offshore.
Ansøgning og kontakt
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Seacabin A/S, og er du interesseret i at søge denne
spændende stilling, bedes du sende din ansøgning, CV samt relevante bilag via Søg stillingen nedenfor. CV og
ansøgning fremsendt pr. mail tages ikke i betragtning.
Ansøg hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
chefkonsulent Henriette Nørgaard på tlf.: +45 3085 1309.
Om Seacabin A/S
Seacabin A/S leverer services til marine og offshore industrien, hvor vi hovedsageligt hjælper ejere og operatører
med at opretholde en høj levestandard på deres beboelsesområder. Vores fokusydelser er rådgivning og
projektledelse, hvor vi tilbyder vores kunder totalløsninger.

Vil du automatisk i betragtning til andre lignende stillinger?
Opret dit cv på jks.dk/cv. Så kontakter vi dig, når der er relevante jobs, der passer til dine kvalifikationer og ønsker. Det er
nemt, gratis og uforpligtende.
Vi behandler ansøgninger løbende og stillinger kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb.
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