
 

 

Scanico A/S er en af Europas førende producenter af 

indfrysningsudstyr til fødevareindustrien, med en 

eksportandel på omkring 90 % og en stabil årlig vækst. 

Alle virksomhedens aktiviteter er centreret på vores 

domicil i det sydlige Aalborg, hvor vi p.t. beskæftiger 

ca. 85 medarbejdere. Den tætte forbindelse mellem 

salg, konstruktion og produktion udnyttes optimalt i 

forhold til de løsninger, der tilbydes vores kunder, og 

bidrager til et udviklende arbejdsmiljø. 

 

Scanico A/S søger en kompetent, ambitiøs og proaktiv Projektleder 

Du brænder for projektledelse, udvikling, konstruktion og økonomi. Du går forrest og tager gerne det 
ansvar, der følger med. Med reference til den tekniske chef får du ansvar for at planlægge og 
koordinere vores kundeprojekter - lige fra ordren lander på dit bord, til produktet er leveret hos kunden. 
Du vil få en bred kontaktflade til andre afdelinger og leverandører. Du vil få en del kundekontakt med 
danske såvel som internationale kunder. Vi oplever stor vækst, så du skal være klar til en travl hverdag. 
 
Ansvars- og arbejdsområder: 

• Projektledelse fra start til slut 

• Økonomisk opfølgning på projekter 

• Dokumentering og rapportering af den aktuelle status på de enkelte projekter 

• Konstruktion og udvikling i 3D tegneprogram (Catia) 

 
Vores kandidat:  

• Har erfaring inden for projektledelse og styr på processerne i et projektforløb 

• Har en baggrund som eks. ingeniør eller anden relevant teknisk baggrund 

• Har en god konstruktiv forståelse, tænker fremad og er i stand til at omsætte teoretiske ønsker 

til praktiske planer 

• Er åben og løsningsorienteret 

• Har højt drive og tør tage ansvar 

• Er rutineret bruger af 3D tegneprogram 

• Er god til engelsk i skrift og tale 

 
Du er ambitiøs, målrettet og trives som projektleder med det ansvar, det giver. Du tager ansvar på de 
daglige beslutninger og formår at kordinere og komme i mål med dine opgaver. Din fleksibilitet vises i 
din tilgang til opgaverne, og samtidig ser du forandringer som en udfordring. 

Derudover er du aktivt medvirkende til et godt samarbejde i organisationen, har stor gennemslagskraft 
og sikrer på en motiverende måde, at dine forslag gennemføres. 
 
Virksomheden tilbyder dig:  
Et alsidigt og spændende job med et stort selvstændigt ansvar. Gode muligheder for personlig og faglig 
udvikling, hvor du har stor indflydelse på opgaveløsningerne. 

Lønnen forhandles individuelt og modsvarer dine kvalifikationer. Scanico A/S tilbyder også 
sundhedsforsikring og kantineordning.  

Hviid & Larsen står for screeningsprocessen af ansøgere til jobbet, og skulle du ønske yderligere 
oplysninger omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte HR partner Anne-Marie Hviid på 26 27 
14 80. 

Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt, og stillingsopslaget tages ned, når den rette kandidat er 
fundet. 

Søg stillingen her:  

http://www.hviidoglarsen.dk/jobs?hr=show-job%2F20641

