
Projektleder 

Trives du med variation i dine projekter? Vi arbejder både med klassiske IT-

projekter, systemudrulning, processer og onboarding af nye kunder 

Som Projektleder vil du have selvstændigt ansvar for en række projekter såvel interne 

som hos vores kunder. Projekterne vil variere i kompleksitet og omfang, men vil typisk 

kræve at projektlederen er god til at sikre fremdrift og styring. 

Du har erfaring med projektledelse i et administrativt miljø, og begår dig sikkert på alle 

niveauer i en organisation. Du mestre alle faser i et projekt, og forstår både vigtigheden 

af solid planlægning såvel som ledelse og rapportering. 

Du skal kunne nikke genkendende til følgende: 

• Vi forventer, at du har minimum et par års erfaring med projektlederrollen 

og/eller som IT-konsulent med selvstændigt leveranceansvar 

• Du skal turde at sætte dine kompetencer i spil og være sparringspartner for vores 

kunder og kollegaer 

• Struktur, planlægning, vedholdenhed og opfølgning er blandt dine 

nøglekompetencer, for at sikre en optimal styring af transitionerne, så de 

kommer helt i mål 

• Du er positiv, selvstændig og har masser af energi 

• Det vil være en fordel, hvis du er certificeret f.eks. IPMA, Prince2, MSP, PMI eller 

tilsvarende. Såfremt du ikke har et certifikat, så vil du inden for en periode efter 

din ansættelsesstart være klar til at modtage undervisning og blive certificeret. 

• Du har stærke kommunikationsevner og forstår at kommunikere på alle niveauer, 

fra topledelsen til den tekniske specialist 

• Du er kvalitetsbevidst og skaber ro og overblik i dit samarbejde med kunden 

• Du har lyst til at dygtiggøre dig ved løbende at holde dig ajour med de nyeste 

teknikker og trends inden for dit felt 

• Du er fleksibel omkring processer og metoder, og du er i stand til at tilpasse dig 

det givne team, kunde eller opgave 

 

Vi tilbyder 

Spændende opgaver med mulighed for faglig udvikling i et professionelt arbejdsmiljø, 

hvor der er rig lejlighed til både faglig og personlig udvikling.  

Du har mulighed for at have din daglige gang på vores kontor i enten Rødovre eller 

Slagelse – med enkelte dage på det andet kontor. Derudover kan der være rejseaktivitet 

primært til vores kontor i Nuuk. 

Vi tilbyder en løn, der matcher dine kvalifikationer, et godt socialt og fagligt netværk 

og en attraktiv pensions- og sundhedsforsikringsordning. 

Er du vores nye kollega? 

Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal være 

vores nye Projektleder? Så er du velkommen til at kontakte Jesper Ladegaard på tlf. 



+45 52 119 779 eller jel@comby.dk 

Søg stillingen via linket: https://www.jobindex.dk/jobannonce/445951/projektleder, og 

inkluder din ansøgning og dit CV. Vi inviterer løbende til samtale, så søg allerede i dag. 

 

 

 

mailto:jel@comby.dk
https://www.jobindex.dk/jobannonce/445951/projektleder

