
 
 
 
 

 

 

 

 

Energisk og struktureret 

Projektleder  
 

Brænder du for at koordinere og drive strategiske projekter? Så 

kan det være dig, der skal være vores næste kollega.  

Vi søger en projektleder med et kommercielt mindset og evnen til 

at planlægge og skabe struktur i projekterne, samt tage del i 

eksekveringen og styre dem godt i mål.  

 

STILLINGEN 

Dit primære fokus er at udvikle og drive projekter i tæt 

samarbejde med direktøren og lederne i den kommercielle del af 

forretningen i Danmark, som består af de to brands VELFAC og 

Rationel. Målet er at optimere nuværende processer og 

igangsætte nye tiltag, som del af den industrialiseringsproces og 

rejse DOVISTA befinder sig på.  

Projekterne vil ofte tværorganisatoriske og din rolle er at være 

sparringspartner og bindeled mellem de kommercielle interesser 

og øvrige danske og internationale divisioner i DOVISTA. 

Vi arbejder agilt og det er vigtigt at alle nødvendige stakeholders 

involveres og samarbejder i bestræbelsen på at udarbejde den 

mest optimale løsning for forretningen, og samtidig sikrer at 

processer og strategi hænger sammen.  

Stillingen indebærer 37 timer ugentligt. Arbejdsstedet er fordelt på 

vores lokationer i Herning og Horsens. Der kan forventes ca. 15 

rejsedage om året.  

 

DIN SUCCES I JOBBET 

Du vil opnå succes i jobbet ved at tilsikre projekterne 

gennemføres indenfor de aftalte tidsfrister og rammer og med 

respekt for involvering af øvrige parter i organisationen, samt din 

medvirken i overdragelsen til drift.     

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER 

Dine vigtigste opgaver som projektleder er:   

 

• Omsætte strategiske tiltag til processer og projekter, 

der kan implementeres i driften, heriblandt 

digitaliserings- og go-to-market strategien.   

• Planlægge og strukturere processen for projekterne.  

• Involvere relevante stakeholders og drive projekterne i 

fælles samarbejde.   

• Udfordre eksisterende interne arbejdsprocesser og 

medvirke til at disse løbende forbedres.  

• Supportere direktøren med vidensdeling og 

informationsindsamling fra og udenfor organisationen. 

 

Desuden deltager du i at analysere og definere forretningens 

behov og medvirker til at udarbejde løsningsforslag inden 

projekterne defineres og igangsættes.  

 

 

 

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde effektivt og selvstændigt. 

Du tager ansvar for alle typer af opgaver, og vi forventer, at du 

kan holde overblik og arbejde struktureret. Derudover:  

 

• En faglig relevant uddannelse så som Cand. Merc. eller 

tilsvarende.  

• 1-2 års erfaring med projektledelse fra en mellemstor 

og international organisation.  

• Kendskab til Prince 2 eller anden form for 

projektstyringsværktøj.  

• Behersker dansk og engelsk på et højt niveau - både i 

tale og på skrift 

 

Som person er du nysgerrig. Du har et stort drive, som kommer til 

udtryk i den måde, hvorpå du tilgår dine opgaver og håndterer 

udfordringer. Samtidig har du en god evne til at opbygge og 

vedligeholde relationer internt i organisationen, hvor samarbejde 

på tværs af funktioner er en nødvendighed. 

 

BLIV EN DEL AF DOVISTA 

DOVISTA A/S består af en række førende døre- og 

vinduesvirksomheder og brands i Europa, heriblandt anerkendte 

danske brands som VELFAC og Rationel. Gennem fælles synergi 

og unikke brands er det DOVISTAs mål at blive markedsledende i 

Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af vinduer og døre. 

DOVISTA beskæftiger ca. 4000 medarbejdere. 

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 16.000 

medarbejdere i mere end 40 lande 

 

Du skal arbejde tæt sammen med et team bestående af 

direktøren for den kommercielle del af forretningen i Danmark og 

hans ledergruppe bestående af syv ledere, hvor en uformel tone, 

humor og gensidig respekt kendetegner hverdagen.  

 

Vi tilbyder en spændende og afvekslende stilling i en dynamisk og 

ambitiøs organisation med et stærkt værdisæt. Vi stiller krav og 

skaber en begivenhedsrig arbejdsplads, hvor du kan trives og 

udvikles både fagligt og personligt. 

ER DU INTERESSERET 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Henrik Kjeldsen, Managing Director, DOVISTA Danmark på tlf. 

+45 61 55 15 59 . 

 

Send din ansøgning og cv mærket ”Projektleder DOVISTA 

Danmark” til job@dovista.com senest d. 11. marts 2021. 

 

Ansøgningerne behandles løbende, og vi indkalder til samtaler, så 

snart vi har det rette kandidatfelt. 

Ansættelsesstart efter aftale eller snarest muligt.  

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 
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