
Er du en stærk 
projektleder med solid 
teknisk forståelse? 

Om jobbet
Som en del af en ambitiøs 
organisation vil du hos Blaaholm  
få et udfordrende og selvstændigt 
job med en afvekslende hverdag. 

I stillingen som projektleder finder 
du i samarbejde med kunden frem 
til den bedste løsning. 

Du er med i alle faser fra tilbuds-
fasen, konstruktionsfasen, instal-
lation til endelig implementering, 
og opfølgning. 

Arbejdsopgaver 
Omdrejningspunktet i din 
profil er følgende opgaver: 

• Tegning og konstruktion

• Projektledelse

• Kundekontakt

Din baggrund
Du har en mekanisk baggrund, 
som du enten har bygget 
erfaring eller uddannelse oven 
på. 

Du er en erfaren bruger inden for 
3D CAD. Du kan lede et projekt, 
så vi kommer i mål med opgaven 
i en høj håndværksmæssig 
kvalitet til den aftalte tid og pris, 
og så vi altid lever op til kundens 
krav.  

Vi lægger vægt på at du:

•

kan bevare overblikket også i 
pressede situationer

•

kan arbejde selvstændigt og er 
en god problemløser

• er fleksibel og serviceminded

Din succes vil afhænge af din evne 
til at drive projekter og bruge din 
tekniske indsigt til at arbejde 
tværgående i virksomheden. 

Du taler og skriver dansk uden 
besvær og kan begå dig på engelsk. 

Vi skal være flere til at løse vores mange spændende opgaver indenfor 
automation. Du indgår i et team, hvor du leder et automationsprojekt 
igennem alle faserne i tæt dialog med kunden og sparring med 
kollegaerne. I vores produktion bygger vi komplette anlæg, derfor 
varetager vi selv opbygning af styringer og programmering in-house. 
Blaaholm, som købte ScanRobot i 2016, er en virksomhed i vækst, hvor 
innovative løsninger og gode kunderelationer er i højsædet. 

• Økonomistyring



Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til jobbet, 
inden du sender din ansøgning, 
så er du meget velkommen til at 
kontakte Technical Team Lead 
Søren Bach  på mob. 2621 0208   

Send din ansøgning 
Er jobbet noget for dig, så send 
din ansøgning til Torben Lüthje 
Hansen på tlh@blaaholm.com 
hurtigst muligt. Mrk. Ansøgningen 
”Projektleder”

Vi ansætter, når vi har den rette 
kandidat til jobbet, og vi glæder os 
til at høre fra dig.

Det er vi

Blaaholm er en moderne og 
uformel arbejdsplads, hvor der 
ikke er langt fra ord til handling. 
Opgaverne løses hurtigt og 
effektivt i et tæt samarbejde 
med 70 dedikerede kolleger i et 
rart og uhøjtideligt miljø. 

Vi har fokus på udvikling og 
produktion af robotanlæg 
samt automationsløsninger 
til især plastindustrien i 
Danmark. 

Det får du

• Mulighed for at arbejde med
særdeles attraktive opgaver.

• Godt samarbejde på tværs
med særdeles dygtige
kolleger, der værdsætter en
uformel og humoristisk tone

• Indflydelse i en flad organisation
med korte beslutningsprocesser

• Gode udviklingsmuligheder

Blaaholm A/S blev grundlagt som Blaaholm Maskinteknik i 2005 med henblik på at løse 
smedearbejde samt mindre specialopgaver. I 2010 flytter vi til Esbjerg og ændrer navn til 
Blaaholm A/S og får en professionel bestyrelse. Fire år senere opkøber vi AP Maskinteknik. I 
2016 udvider vi igen og køber ScanRobot. I dag har vi to afdelinger og ca. 70 fastansatte. 
Specialløsninger udgør langt den største del af opgaverne. Vi vil fortsat vokse, kun have dygtige 
medarbejdere og være i stand til at sige nej tak til en ordre, hvis det er bedst for kunden eller 
for Blaaholm A/S.
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