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I 70 år har Malmos A/S bygget landskaber, som mennesker  
kan leve, lege og være i. Vi stræber efter at gøre det med 
mod, ordentlighed og høj faglighed, ligesom fællesskab er 
en del af vores DNA.
 

Vi er på udkig efter en dygtig projektleder til 
vores produktionsteam. Vil du være med?

Som projektleder i Malmos er det vigtigt, at du er dygtig til 
at skabe tillidsfulde relationer og etablere gode samarbej-
der mellem bygherre, samarbejdspartnere og medarbejdere. 
Du er forudseende og "foran" dine egne projekter, så du kan 
sikre effektiv gennemførelse fra opstart til aflevering - såvel 
økonomisk som fagligt. Som leder får du energi af at motivere 
dine medarbejdere til at yde deres bedste. Du er bevidst om 
din rolle som leder på dine projekter. Du er tæt på dine folk - 
og synlig og nærværende i dit lederskab.

Vi sørger for et inspirerende on-boarding-forløb, så du bliver 
solidt plantet i vores DNA muld. Du får tilknyttet din egen 
buddy, hvis vigtigste opgave er at guide dig og sørge for, at 
du får den bedst mulige start hos os.

Hos os får du:

▪ Et job som projektleder på nogle af Danmarks lækreste  
 anlægsprojekter.

▪ Et miljø hvor vi arbejder teambaseret og med fokus på   
 god projektorganisering.

▪ En stærk organisation med et kompetent bagland. 

▪ En fantastisk arbejdsplads med personlige og faglige   
 udviklingsmuligheder samt frihed under ansvar.

▪ De bedste kollegaer og de sjoveste firmaarrangementer.

▪ En lønpakke der naturligvis afspejler din projekt- 
 ledelseserfaringer.

Vi ser gerne, at du:

▪ Har projektledelseserfaring fra større bygge- og/eller   
 anlægsprojekter.

▪ Har økonomisk forretningsforståelse og en solid 
 projektleder værktøjskasse.

▪ Har erfaring med at organisere og lede et projektteam.

▪ Har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, 
 konstruktør, have-/parkingeniør eller flere års erfaring   
 inden for anlæg af landskaber.

▪ Besidder et godt købmandskab og tænker kommercielt.

▪ Er skarp hvad angår MS Office pakken - herunder 
 særligt Excel.
                         
Vi har domicil i Roskilde, og er derved centralt placeret i  
forhold til vores projekter. Vi fokuserer løbende på at opret-
holde en stærk ledelseskultur og et skarpt forretningsmæs-
sigt fokus. 

Vil du vide mere?  
Kontakt Kim Thinggaard tlf. 42 72 11 82
Ansøgning/CV sendes til job@malmos.as. Ansøgningerne  
vurderes løbende og tiltrædelse vil være efter aftale.  
Ansøgningsfrist er den 7. marts 2023.

Vil du stå i spidsen for nogle af vores flotte og prestigefyldte projekter? 
- og samtidig sætte dit aftryk på fremtidens naturbaserede løsninger og 
en verden med meget mere biodiversitet?

Vi glæder os til at høre fra dig

"Noget af det fedeste 

ved at være projekt- 

leder i Malmos er, at 

du selvstændigt kan 

træffe beslutninger  

og altid har organi- 

sationen i ryggen."  
- Hjalte Ljungdahl


