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Vi tilbyder: 

• Du bliver del af en dynamisk organisation med klare vækstmål og strategier. 

• Du bliver en nøgleperson i projekter, hvor du skal samle trådene i tæt dialog med samarbejdspartnere 

• Uhøjtideligt og godt socialt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger, hvor vidensdeling er højt prioriteret. 

• Fuldtidsstilling med ansættelse som funktionær. 

Dine opgaver: 

• Projektledelse af små og mellemstore projekter. 

• Varetage såvel ledelsesmæssige som udførende opgaver i projekter. 

• Fundraising i forbindelse med projekter herunder skrivning af projektansøgninger. 

• Identificere potentiale for værdiskabende aktivitet hos de virksomheder der deltager i projekterne. 

• Facilitering af samarbejdet mellem virksomheder og forskning. 

 

Din profil: 

Din arbejdsform er kendetegnet ved systematik, analyse samt en struktureret tilgang til opgaveløsningen. Du er i stand til at se 

muligheder og skabe løsninger sammen med projektpartnere og kollegaer. Du er en fleksibel, hårdtarbejdende og ikke mindst 

resultatorienteret projektleder. Du er diplomatisk og god til at kommunikere på alle niveauer, og du er tillidsvækkende og 

troværdig i ord og handling.  

Du har haft et stabilt erhvervsforløb og kan genkende dig selv i følgende: 

• Du har en naturlig interesse i tekniske problemstillinger. 

• Du har flere års erfaring som projektleder, gerne med EU-projekter eller fondsfinansierede projekter.  

• Du evner at kommunikere og formidle ny viden. 

• Du er skriftlig velformuleret. 

• Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.  

• Du har det overblik, der skal til for at løse flere opgaver samtidig.  

• Du trives med at arbejde i en hverdag i konstant forandring. 

• Du kan varetage forskellige roller i projektarbejde. 

Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse som funktionær. Du skal kunne stille egen bil til rådighed. 

Ansøgningsfrist 15.12. 2018. Samtaler afholdes løbende. 

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Direktør Klaus Bonde Ørskov på kbo@damrc.com. 

Ansøgningen og CV bedes sendt på mail som word/pdf til Lene Nielsen len@damrc.com mrk. DAMRC Projektleder.  

 

OM DAMRC 

DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter som beskæftiger sig med optimering af produktion samt implementering af nye 
processer og materialer. Formålet med DAMRC er at samle industri, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt offentlige 

Projektleder - med interesse for den spåntagende industri 
 

DAMRC i Herning - Danish Advanced Manufacturing Research Center - er i rivende 

udvikling med mange spændende projekter. Derfor søger vi en person med et højt drive og 

en løsningsorienteret tilgang, som kan skabe resultater som projektleder. 
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partnere i et forpligtende samarbejde, hvor man arbejder med at gøre den allernyeste viden indenfor avanceret 
produktionsteknologi tilgængelig for den danske spåntagende industri.   

DAMRC omsætter denne viden til praktiske løsninger for industrien, til gavn for den globale konkurrencekraft og dermed 
fastholdelse og udbygning af arbejdspladser i Danmark 

DAMRC har 84 medlemmer og har på nuværende tidspunkt 11 engagerede medarbejdere. Vi er ambitiøse, har klare vækstmål og 
sætter handling bag ordene. Vi har en sund virksomhedskultur med god plads til humor. 

Læs mere om os på www.damrc.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


