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Hauge Stål søger assisterende projektleder 

Grundet stor ordretilgang søger vi en assisterende projektleder til at assistere med at føre vores projekter sikkert 

igennem. Hauge Stål udfører alle former for stålkonstruktioner, altaner, trapper osv. rundt omkring i Danmark af 

varierende karakter og størrelse. Vores nye ass. projektleder assisterer projektlederne med alle forfaldne opgaver i 

projekterne. 

Dine kvalifikationer 

• Du er formentlig nyuddannet med byggeteknisk uddannelse i bagagen, meget gerne med håndværksmæssig 

baggrund.  

• Du er bruger af gængse IT-værktøjer. 

• Du har lyst til at arbejde tværfagligt i samarbejde med kollegaer. 

• Struktureret og selvstændigt arbejdende. 

• Du er i stand til at holde flere bolde i luften med forskellige opgaver, også i pressede situationer. 

• Du har godt humør og gå på mod, således du kan bidrage positivt til såvel din egen som virksomhedens 

fremadrettede udvikling.  

 

Din succes i stillingen vil være evnen til at gennemfører projekterne succesfuldt i samarbejde med vores erfarne 

projektledere. 

Følgende nøgleord beskriver bedst stillingens indhold. 

• Granskning af arbejdsbeskrivelser  

• Ass. projektlederne med tegninger, indkøb, værkstedskoordinering 

• Projektafklaring i samarbejde med projektlederne.  

• Udarbejdelse af kvalitetssikringsgrundlag til projekter. 

 

Vi tilbyder 

• Mulighed for at udvikle dig såvel fagligt som personligt gennem interessante og forskelligartede projekter. 

• Et afvekslende job i en spændende virksomhed med stort potentiale for den rette medarbejder. 

• 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 projektchef 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 Stål A/S 

Att. Daniel Kay 
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