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Hauge Stål søger projektleder 

Grundet stor ordretilgang søger vi en engageret projektleder med kendskab til entreprisestyring indenfor 

byggebranchen. Hauge Stål udfører alle former for stålkonstruktioner, altaner, trapper osv. Vores nye projektleder 

får med reference til projektchefen i vores stålafdeling ansvaret for projekter rundt omkring i Danmark af 

varierende størrelser.  

Dine kvalifikationer 

• Du har formentlig en byggeteknisk uddannelse som produktions teknolog, konstruktør eller lignende, gerne 

med håndværksmæssig baggrund.  

• Du har formentlig et par års erfaring fra en lignede stilling indenfor bygge- / entreprenørbranchen.  

• Du er erfaren bruger af gængse IT-værktøjer. 

• Du trives med tværfaglige projekter i samarbejde med kollegaer. 

• Struktureret og selvstændigt arbejdende med fokus på at skabe optimale løsninger. 

• Du har fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og økonomi.    

• Du er i stand til at arbejde med forskellige opgaver og samtidigt bevare overblikket, også i pressede 

situationer. 

• Du besidder en naturlig autoritet og personlig gennemslagskraft, der kan inspirere dine omgivelser på en 

positiv og engageret måde.  

 

Din succes i stillingen vil være afhængig af evnen til at udøve ”hands on” styring af entrepriser, hvor du sætter dig 

ind i projekterne og styre dem sikkert igennem såvel eksternt som internt. 

Følgende nøgleord beskriver bedst stillingens indhold. 

• Overordnet planlægning og styring af projekterne 

• Koordinering med tegnestuen, produktionslederen, rådgivere og kunderne. 

• Projektafklaring i opstartsfasen på projekter i samarbejde med projektchefen.  

• Kvalitetssikring af projekter i samarbejde med vores kvalitetsansvarlige. 

• Personaleledelse på byggepladsen i samarbejde med projektchefen. 

 

Vi tilbyder 

• Mulighed for at udvikle din faglighed gennem interessante og forskelligartede projekter. 

• Et afvekslende job i en spændende virksomhed. 

• En uformel organisation med stor frihed under ansvar. 

• Vi tilbyder en til tider hektisk dagligdag som er præget af en fri og uformel omgangstone. 

  

Hauge Gruppen tilbyder ordnede løn- og ansættelsesvilkår, som matcher de stillede krav samt mulighed for 

udvikling gennem relevante kurser og efteruddannelse. Vi tilbyder en særdeles spændende stilling med stort 

udviklingspotentiale for den rette medarbejder. 

Hauge Gruppen er en ejerledet håndværkervirksomhed med flere discipliner under samme tag.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Daniel Kay på telefon  

66 18 96 00 eller 26329818. Er stillingen noget for dig, bedes du snarest pr. mail sende en ansøgning inkl. CV til: 

Hauge Gruppen A/S 

Att. Jesper Karlsen  

info@haugegruppen.dk 

 


