Nordic Rentals AS søger projektleder med erfaring i lys til vores afdeling i
København
Har du erfaring indenfor projektstyring og projektering samt en baggrund indenfor lys til event, teater og
underholdningsbranchen, så kan det være dig vi mangler.
Dette er en unik chance for en hverdag med fuld fart over feltet, stor fleksibilitet og skiftende arbejds
opgaver, hvor de primære funktioner i stillingen er projektering, planlægning og eksekvering af egne og
tildelte projekter.
I det daglige vil du arbejde med:
• Produktionsbudgetter
• Planlægning og koordinering af udstyr, mandskab og transport
• Udfærdigelse af tilbudsmateriale
• Opsætning og afvikling af opgaver
• Deltage i den fortsatte udvikling af lys området i Nordic
Du kommer med erfaring fra branchen og evner at kunne lede og projektere opgaver.
Vi forventer du har udstråling, er handlekraftig og evner at arbejde selvstændigt og effektivt.
Vi tilbyder en plads i et stærkt team af dygtige kollegaer, der alle med stor passion og energi udfører deres
opgaver. Vi har et stærkt sammenhold og hjælper hinanden i hverdagen og vi er kendetegnet ved et højt
fagligt niveau, hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i centrum.
Nordic Rentals A/S er en af Skandinaviens største leverandører af tekniske produktioner til
underholdningsindustrien. Vi tilbyder udlejning af kvalitets udstyr til brug ved alle arrangementer, og vi
leverer til alt fra store liveoplevelser og corporate events til AV løsninger samt dryhire.
Nordic Rentals A/S blev etableret i 1985, og har derfor været med hele vejen i udviklingen af vores
branche. Vi tager stort ansvar i den videre udvikling af branchen og indgår i arbejdet med den fortsatte
udvikling af vores elev uddannelse.
Vi er idag 54 engagerede og veluddannede medarbejdere og vi håber du har lyst til blive en del af vores
fællesskab.
Kontaktoplysninger:
Kontakt Peter på nedenstående hvis du har lyst til at høre mere om os og jobbet.
Peter Buus Hansen
pbh@nordic.dk
27102655
Ansøgningen sendes til:
Heidi Egstrand Andersen
ha@nordic.dk

