Project
Manager
Lyras A/S

Hos Lyras er vi i vækst og søger derfor, til en nyoprettet stilling, en kollega til vores projektafdeling. Du
bliver bindeleddet mellem salg, teknisk afdeling og produktionen, og får, når ordren er i hus, overdraget
den direkte kontakt til kunden.
Hos Lyras A/S producerer vi koldpasteuriseringsanlæg til fødevareindustrien med et særligt fokus på
mejerier. Vi er en vækstvirksomhed med store ambitioner og er nytænkende omkring bæredygtighed og
optimering af en traditionel produktionsmetode.
Brænder du for at stå for projektledelsen af vores tekniske og innovative systemer, så tilbyder vi en
spændende jobmulighed i en fremadstormende virksomhed i vækst.
Vil du med på rejsen?
Se video om Lyras her: www.youtube.com/watch?v=3DFI0HyQ1Hk

Opgaven
Med udgangspunkt i Aalborg, bliver det din opgave, at stå for projektstyringen af de systemer, som
salgsafdelingen har solgt til kunderne. Du forventningsafstemmer med kunden, så systemerne lever op
til krav og ønsker fra deres side, samt sikre de interne informationskrav, så systemerne performer optimalt efter kravsspecifikationerne.
Alle vores anlæg udvikles, opbygges og testes i Aalborg, så du vil hurtigt få den viden om systemerne
som gør, at du kan rådgive kunden. Vi har en god kultur for vidensdeling, og du bliver sat grundigt ind i
produkterne, så oplæringsperioden bliver effektiv.
Arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af projektplan og udførelse af projektstyring
Kontakt med kunder - her afklarer du ressourceforbrug og laver tidsplan for projektet.
Koordinering med teknisk afdeling og produktionen af de solgte projekter
Deltagelse i kundemøder og egne besøg - her forventes mellem 15-30 rejsedage pr. år.
Opfølgning hos kunderne på færdige projekter
Deltagelse i messer

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi forestiller os, at du i en årrække har arbejdet med projektledelse af procesanlæg eller tekniske
produkter og derigennem har tilegnet dig en stor teknisk viden. Du har forståelse for, eller erfaring med
produktionsudstyr inden for fødevareindustrien – hvor især mejerier og tilsvarende industrier er en fordel. Du har tålmodigheden til at arbejde med processen, hvor kunden er med hele vejen. Du efterlever
vores høje servicekrav om, at en aftale en aftale, og prioriterer kvalitet højt, så kunden altid oplever en
professionel service og et sublimt produkt.
Vi lægger vægt på, at du:
•
•
•
•
•

Er en serviceminded, selvstændig og proaktiv projektleder
Er teknisk stærk på viden om produktionsudstyr
Taler, skriver og forstår dansk og engelsk på forhandlingsniveau
Er fortrolig med Office-pakken
Har et stort drive og vil skabe resultater

Er du interesseret?
Der tilbydes en lønpakke efter kvalifikationer, relevante kurser og seminarer. Vores virksomhed bærer
præg af en moderne ledelse og du vil opleve kollegaer, der er positive, hjælpsomme og brænder for
deres arbejde. Der er stor fleksibilitet og frihed i hverdagen og du vil selvfølgelig få en god start på dit
nye job via vores on-boarding program
Send CV og motiverede ansøgning, hvis jobbet lyder interessant. Spørgsmål kan rettes til Recruitment
og HR Manager Niels Møller på 22 53 03 67.
Når du søger stillingen, føres du automatisk over i vores system, hvor din ansøgning, CV og øvrige bilag
kan uploades. Vi får besked, når materialet er uploadet. Det er vigtigt, at du følger denne fremgangsmåde, idet vi på denne måde kan tilbyde en langt bedre sikkerhed og dermed højere beskyttelse af dine
personoplysninger. Vi gemmer dine data i op til 6 måneder og du giver dit samtykke til dette. Du kan til
enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på contact@lyras.dk.

