
PROJEKTLEDER
TRIPLENINE SØGER

Projektleder til teknisk afdeling 
Vi søger en projektleder til vores tekniske afdeling i Thyborøn, 
som har en veludviklet procesforståelse og en solid erfaring  
med konstruktionsarbejde herunder brugen af AutoCAD. 

Jobprofil og opgaver 
Du vil få det daglige ansvar for etablering af både nye anlæg  
og forbedringer af eksisterende maskin- og bygningsanlæg. 

Du bliver en central del af vores tekniske afdeling og arbejds-
opgaverne er bl.a.: 

• Projektledelse fra start til slut 
• Konstruktionsarbejde herunder styrkeberegninger
• Udarbejdelse af layouts og ajourføring af eksisterende layouts
• Udarbejdelse og ajourføring af PI&D diagrammer 
• Vedligeholdelse af dokumentation 
• Udarbejdelse af budgetter og økonomistyring 
• Kontraktforhandlinger, indkøb og løbende kontakt til leverandører 

Vi forventer, at du 
• Har en håndværksmæssig baggrund suppleret med en relevant 

videregående uddannelse 
• Har flere års erfaring med projektledelse gerne inden for 

procesindustri 
• Er superbruger i AutoCAD og Microsoft Office samt gerne i et 

eller flere 3D programmer
• Er superbruger af et eller flere projektstyringsværktøjer gerne 

MS Project 
• Er struktureret i din arbejdsform og kan holde orden i dine ting 
• Er fleksibel og villig til at yde en ekstraordinær indsats, når det 

er nødvendigt 
• Er god til at samarbejde med kolleger på alle niveauer 
• Har et godt humør og kan lide et grin i ny og næ 

Du tilbydes
Vi kan tilbyde dig et udfordrende og selvstændigt job i en spæn-
dende virksomhed, hvor der er højt til loftet og hvor du får rig mulig-
hed for at sætte dit eget præg på hverdagen og opgaveløsningen. 

Du kommer til at indgå i et team af fagligt dygtige og erfarne  
kolleger, så der bliver rig mulig for sparring. 

Du skal afløse vores mangeårige konstruktionschef, som går på 
pension til årsskiftet. Den første tid skal derfor bruges sammen 
med konstruktionschefen, så vi sikrer en god overlevering i jobbet. 

TripleNine
TripleNine er en global aktør inden for marine ingredienser  
med aktiviteter på flere kontinenter og datterselskaber i Chile  
og Norge. Vores mission er at tilføre værdi til ”marine resources”  
på ansvarlig vis og vi stræber efter at være den førende og 
foretrukne partner inden for den globale ”marine ingrediens” 
branche. Forretningsmodellen er baseret på en fuld værdikæde 
med indkøb af råvarer, forarbejdning samt international afsætning 
og leverance af produkterne.

Kulturen er præget af dynamik og handlekraft. Der er ikke langt 
fra idé til handling, og der er en klar ambition for den videre 
udvikling af koncernen. TripleNine ønsker profitabel vækst og 
har desuden fokus på at være førende inden for teknologi og på 
at drive en effektiv forretning. Elementer som bæredygtighed og 
en ansvarlig udnyttelse af havets ressourcer indgår i gruppens 
værdigrundlag og som grundsten i udviklingen af værdiskabende 
foderingredienser.

TripleNine har hovedkontor i Esbjerg og beskæftiger ca. 300  
medarbejdere. Omsætningen i gruppen er ca. 1,8 mia. DKK,  
og gruppen er velkonsolideret.

Læs mere på www.999.dk

Ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, så kan du kontakte  
fabrikschef Daniel F. Baun på dfb@999.dk, 2483 8197 eller  
HR Manager Marianne Bukh Villesen på mbv@999.dk, 2460 2787. 

Stillingen ønskes besat senest 1. oktober 2020. 

Ansøgningsfristen er 10. august 2020. Samtaler forventes  
afholdt 20. august. Du bedes søge stillingen via Jobindex.dk.  
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