
Din professionelle HR-partner, som gør forskellen

HR-Business søger for Danfoss Semco A/S i Odense:

Senioringeniør/teamleder til
Marine Water Mist projektafdeling

Har du lyst til projektansvar i den tekniske branche inden for den maritime sektor? Motiveres du af 
kompetenceudvikling og løbende forbedring af tekniske projekter? 
Så er du måske den nye senioringeniør/teamleder til Danfoss Semcos vandtåge projektafdeling. 
Virksomheden projekterer systemer til brandbekæmpelse for den maritime sektor, og dit ansvar-
sområde bliver at være faglig og udviklingsmæssig tovholder for afvikling af projekter globalt.

Virksomheden
Danfoss Semco A/S er en global spiller inden for salg, udvikling og produktion af fast installerede systemer til brand-
bekæmpelse. Selskabet arbejder inden for fire forretningsområder: beskyttelse af skibe med vandtåge systemer, 
beskyttelse af skibe med CO2 og andre medier, beskyttelse af ejendomme og industrielle anlæg med vandtåge samt 
servicering af installerede systemer. Der er kontorer i Odense og Tianjin, Kina.

Læs mere om virksomheden på www.danfoss-semco.com

Stillingen
Du tilbydes et job med mulighed for at sætte dit personlige aftryk på projektudvikling og - overvågning, kompeten-
ceudvikling og ressourceallokering. Dertil kommer selvfølgelig dine egne videre karrieremuligheder i en førende global 
koncern. 

Fagligt, udviklingsmæssigt og økonomisk ansvar
Som senioringeniør/teamleder refererer du til Marine Director, og du får det overordnede faglige ansvar for projek-
ter i vandtågeafdelingen. Din mission bliver kontinuerlig drift, forbedring og optimering af løbende projekter, og du vil 
desuden skulle gennemføre egne projekter som projektleder i fornødent omfang. 

Med din tekniske indsigt og erfaring fra branchen bliver du nøglespilleren, som sikrer, at projekter afleveres til tiden, 
realiseres i forhold til dækningsgrad og lever op til de specifikationer, der er aftalt med kunden. Endvidere bliver det 
dit ansvar at overvåge ændringer i regler og krav til virksomhedens produkter og sikre, at projektledernes viden på 
området er opdateret. 

Konkrete ansvarsområder i stillingen bliver:   
	 •	 Sparre	med	sælgerne	i	forbindelse	med	udarbejdelse	af	tilbud
	 •	 Sparring	med	Marine	Director	mht.	udvikling	af	afdelingens	kompetencer	og	systemer	til	projektovervågning
	 •	 Allokering	af	afdelingens	ressourcer,	så	projekter	afvikles	bedst	muligt
	 •	 På	et	overordnet	niveau	at	sikre,	at	hvert	enkelt	projekt	gennemføres	i	henhold	til	kontrakt,	både	teknisk	og		
  økonomisk
	 •	 Sikre	løbende	forbedring	af	alle	arbejdsprocesser,	herunder	dokumentation	af	disse
	 •	 Holde	afdelingen	opdateret	omkring	såvel	flagnationale	regler	som	klassifikationsregler
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Din profil:

Projektledererfaring, viden om den maritime sektor og personligt drive

Du er uddannet ingeniør eller har en anden teknisk relevant uddannelse suppleret med solid maritim erfaring. Du har 
en god teknisk indsigt på vand- og flowhydraulik samt el-teknik og har desuden erfaring som projektleder, gerne fra 
den	maritime	sektor.	Du	har	tidligere	arbejdet	med	NAV	el.	lign.	ERP-system	med	projektarbejde,	er	rutineret	bruger	
af MS Office-pakken og har erfaring med AutoCad. 

Du har dybdegående viden om den maritime branche og er generelt drevet af at kunne udvikle dig selv og de projek-
ter, du arbejder med. Du har personligt drive og indgår proaktivt i dialog både med kolleger og kunder. Da virksom-
heden opererer globalt, er det desuden vigtigt, at du kan begå dig flydende på engelsk både i skrift og tale.

Generelt
Gage forhandles individuelt på et niveau, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer. Virksomheden får ikke 
kendskab til din henvendelse uden din accept. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Executive Consultant  Helle Ulbak på tlf. 2123 2254.  

Hvis du overvejer dette som en interessant mulighed for at arbejde i et motiveret team og med dynamiske opgaver, 
så send dit CV og ansøgning snarest til helle@hr-business.dk

Der er ingen ansøgningsfrist – og der vil løbende blive afholdt interviews. 
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