
JJW SØGER ERFARNE PROJEKTERINGSLEDERE

JJW ARKITEKTER søger erfarne projekteringsledere, der kan styre og drive nogle af vores 
spændende projekter.

KOMPETENCER

Du skal kunne formidle samarbejdet mellem de engagerede rådgivere og påse, at de dele 
af projektet, som de enkelte rådgivere udfører, koordineres. Du skal varetage ansvaret for 
løbende afrapportering til bygherre og håndtere ændringer i projektets økonomi, kvalitet 
eller tid samt indstille og koordinere udbud, rådgivernes projektopfølgning, KS-indsats 
samt tidsplaner. Du skal ligeledes varetage ansvaret for løbende afrapportering på projek-
tets økonomiske, tidsmæssige og faglige stade til tegnestuens ledelse.

Du bliver en nøglemedarbejder i JJW, der arbejder tæt sammen med JJW´s daglige 
ledelse. Du bliver leder af et eller flere projektteam med engagerede og dygtige medarbe-
jdere. Du skal være samarbejdsorienteret, have gode kommunikationsevner, kunne moti-
vere, inspirere og skabe tryghed for såvel de interne som de eksterne projektdeltagere.

DEN IDEELLE KANDIDAT

• Har en baggrund som arkitekt eller konstruktør med minimum 3 års 
 projekteringsledererfaring.

• Har et godt overblik over og et indgående kendskab til, projekteringslederydelserne  
 jf. ydelsesbeskrivelsen.

• Har et godt overblik over og et indgående kendskab til rammebetingelserne 
 indenfor byggebranchen, dvs. aftaleforhold, projekteringsmetodikker, digitale 
 redskaber osv. 

• Kan omsætte sin viden til konkrete løsninger i det enkelte projekt og for det enkelte  
 projektteam. 

PROFIL

Du har personlig gennemslagskraft, er løsningsorienteret og bevarer ro og overblik i 
pressede situationer. 
Du kan både samarbejde og arbejde selvstændigt på et systematisk og konkret niveau. Du 
har en positiv og anerkendende tilgang til andre. 
Du evner og har lyst til at indgå i et samarbejde med dine kollegaer på tegnestuen, både 
med erfaringsudveksling samt med bistand, hvor det er nødvendigt.



SOM PERSON BESIDDER DU

• Et stort drive og engagement.
• Empati.
• Evnen til at kommunikere klart i skrift og tale.
• Evnen til at håndtere konflikter konstruktivt.
• Evnen til at samle, motivere og lede et team.
• Et godt humør og en positiv indstilling.

SPØRGSMÅL OG ANSØGNING 

Har du spørgsmål til stillingens indhold er du velkommen til at kontakte afdelingsleder 
Lars Andersen på telefon 2169 8969.

Ansøgningsfristen er d. 4. juni 2017.

Løn efter forhandling.

Vi læser ansøgninger løbende og afholder ligeledes løbende samtaler. 
Ansøgning mærket ‘PROJEKTERINGSLEDER’ sendes til job@jjw.dk


