
Dine kommende udfordringer: Om dig: 

• Udarbejdelse af tilbud på baggrund af kundemateriale 

• Planlægning og koordinering af større projekter 

• Produktionsklargøring 

• Telefonisk rådgivning, kundebetjening og sagshåndtering 

• Dialog med kunder, samarbejdspartnere etc. 

• Generel sparring/samarbejde med den øvrige organisa- 

• tion så din erfaring kommer dine kollegaer til gode 

• Erfaring fra bygge– eller facadebranchen, gerne som 
projektleder 

• Erfaring som beregner og gerne kendskab til VIP-
kalkulationssystem 

• Teknisk forståelse og it-minded 

• Systematisk og vedholdende tilgang til arbejdet 

• Taler og skriver flydende dansk og gerne engelsk 

• Købmandskab og teamplayer ånd 

KRONE VINDUER SØGER 
PROJEKTLEDER / INTERN BEREGNER 

Send din ansøgning til job@kronevinduer.info mærket ”Projektleder/Intern beregner”. Hvis du har spørgs-
mål til stillingen kan økonomichef Lars Irskov kontaktes på tlf. 30 98 45 77.  
 
Ansøgningsfrist 15. august 2018.  
 
Samtaler afholdes løbende og vil finde sted på vores kontor i Harken (Hjørring).  

Du skal trives i en hektisk hverdag med mange bolde i luften og tæt kontakt til den øvrige organi-
sation. Gennem en vedholdende og grundig indsats udfører du dagligdagens opgaver der sikrer, 
at vores aftaler om kvalitet og leveringstid overholdes. Efter en kort introduktionsperiode forventer 
vi, at du vil være selvkørende og hjemmevant med arbejdsopgaverne.  

Grundet stor aktivitet og ambitiøse vækstplaner søger vi en erfa-
ren projektleder/beregner til vores salgsteam i Harken (Hjørring).  

Vi glæder os til at møde dig 

KRONE VINDUER A/S er en 100 % danskejet, ordreproducerende vinduesfabrik, som i mere end 60 år har fremstillet vinduer 
og døre i høj kvalitet. Virksomheden er beliggende i Nordjylland og har produktionsafdelinger i både Harken (Hjørring) og 
Aabybro, hvor ca. 140 medarbejdere er beskæftiget.  

Vi tilbyder: 

• Et job i en vækstvirksomhed, med gode muligheder for 
personlig udvikling.  

• Et job med gode kollegaer der vægter sammenhold og 
højt humør.  

• Et job med indflydelse på store og små byggeprojekter.  

• Et job hvor både arbejds– og privatliv går hånd i hånd. 

• Et job som du ikke kan undvære og hver morgen glæ-
der dig til, at stå op til.  

• Et job med udfordringer og medbestemmelse.   

mailto:job@kronevinduer.info

