
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPETENT PROJEKTLEDER  

til realisering af store og spændende maskinprojekter 

Er du en nørd og bliver motiveret af den tekniske side af projektarbejdet?  
Er du drevet af at lede projekter fra start til slut? 
Ser du muligheder frem for begrænsninger og udfordringer frem for problemer?  
 
Så er det dig, vi søger. 
 
Vi søger en dygtig Teknisk Projektleder til vores dynamisk Projekteringsteam. Du bliver en del 
af et fagligt højt kvalificeret, engageret team i en velrenommeret, solid virksomhed, der 
leverer bulk håndteringssystemer til hele verden.  
 
 
Arbejdsopgaver 
 
Med reference til vores tekniske chef varetager du konstruktionen af specialmaskiner og 
bulkanlæg. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.: 
 

• Mekanisk konstruktion af special/standardmaskiner og bulkanlæg 
• Udarbejdelse af produktionsgrundlag 
• Projektledelse og projektering fra start til slut 
• Kvalitetssikring 
• Daglig support/kommunikation med underleverandører og kollegaer 
• Kundekontakt i samspil med salgsafdelingen 
• Deltagelse i udvikling og optimering af projekter 
• Samarbejde på tværs af organisationen 

 
 
Kvalifikationer 
 
Vi forventer, at du: 

• er uddannet ingeniør, konstruktør, produktionsteknolog eller teknisk designer, gerne 
med en håndværksmæssig eller akademisk baggrund 

• har erfaring i konstruktion af maskiner  
• erfaring med at udarbejde layout og produktionstegninger i 2D og 3D i Autodesk 

Inventor  
• har et godt overblik og kan lide at have mange bolde i luften 
• overholder dine aftaler og deadlines 
• er kvalitetsbevidst og arbejder struktureret 



 

 

• er teamplayer 
• tager et naturligt ansvar og har fokus på muligheder og løsninger 
• behersker dansk og engelsk i skrift og tale 
• er udadvendt og tillidsskabende 
• har en forretningsmæssig indstilling 

 
Vi tilbyder 
 

• En fast stilling i en dynamisk og udviklingsorienteret virksomhed, hvor du selv vil have 
stor indflydelse på din hverdag.  

• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.  
• Et spændende og udfordrende job i samspil med gode, kompetente kolleger. 
• Job i en virksomhed med en lang historie og et godt renommé  
• En hverdag der ikke ligner hinanden  
• Selvstændigt ansvar for dine opgaver  
• Dygtige og engagerede kollegaer  
• Løn og ansættelse efter kvalifikationer 

 
Om os 

 
FM Bulk Handling A/S er en velrenommeret virksomhed ved Skive med ca. 60 ansatte, hvor 
kernekompetencen er fabrikation af højkvalitetsmaskiner til håndtering af bulkvarer i 
industrielle procesanlæg. Dette drejer sig bla. om kopelevatorer, kædetransportører, snegle, 
bånd ship loadere og unloadere. Kvalitet og fleksibilitet kendetegner virksomhedens daglige 
virke. 
 
Interesseret? 
 
CV og ansøgning sendes til job@fmbulk.com og vil du gerne have en uddybning, er du 
velkommen til at ringe til Kasper Hansen på +45 92 72 64 00.  
 
Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, og vi afholder samtaler løbende. 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
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