
 
 

 
 
 

PROJEKTLEDER  
 

KRONE VINDUER A/S 

 
 
Er du en serviceminded projektleder med branchekendskab og erfaring fra 
byggebranchen? Så er det måske dig vi søger til vores Projektafdeling på vores 
hovedkontor i Harken i Nordjylland.  
 
KRONE er inde i en rivende udvikling og søger derfor en projektleder. Du får en unik mulighed for 
at blive en del af en dynamisk, voksende koncern med et spændende produktprogram, hvor de 
største fokusområder er god service og tilfredse kunder. 
 
Det er vigtigt, at du har erfaring som projektleder eller fra en lignende stilling, og har du samtidig 
kendskab til vinduesproduktion, branchekendskab og erfaring med byggebranchen er det en klar 
fordel. 
 
Dine opgaver:  
 

 Tilbudsgivning og opfølgning af salg på projektordrer 

 Kundekontakt 

 Optimering af løsninger gennem samarbejde i afdeling og produktion  

 Planlægning og samarbejde med alle afdelinger og underleverandører i 
projektsammenhæng 

 Indgå i teamet med god energi og positiv indstilling til selv de sværeste opgaver, med 
inddragelse og sparring 

 Økonomiske vurderinger og træffe beslutninger med sikker hånd 

 Udøve autoritet over for kunder, underleverandører og produktionsmedarbejdere 

 Sikre at kundens forventninger stemmer overens med de leverede ydelser og produkter 

 Sikre en god og sikker afvikling af projekter 

 Sikre tilfredse kunder med mindst mulig ressource forbrug. 
 
 

Hvem er du?  
 

 Du er salgs- og serviceminded og socialt engageret 

 Du taler og skriver dansk og engelsk  

 Du har helst branchekendskab og erfaring fra byggebranchen 

 Du har kendskab til Acad eller Inventor på brugerniveau 

 Du arbejder med IT på superbrugerniveau 

 Du tager ansvar for dine opgaver og resultater 

 Du overholder altid de aftaler du indgår  

 Du har teknisk flair  

 Du har et godt humør 

 Du er god til at sætte dig ind i nye produkter 

 Du kan lide at arbejde selvstændigt, men du er samtidig en god teamplayer. 



 
 

 
 
 
 
 
Hvad tilbyder vi?  
 

 God fast løn   

 Fuldtidsstilling 

 Mulighed for at få indflydelse på eget jobindhold   

 Et spændende, afvekslende og udfordrende job i en voksende og velkonsolideret 
virksomhed/koncern   

 Et godt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og en flad struktur   

 En uformel og uhøjtidelig omgangsform   

 Et loyalt team på hele arbejdspladsen med gode og dygtige kolleger   

 Ordnede arbejdsforhold med sundhedsforsikring, fri telefon og pensionsordning.  

 
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send din gerne motiverede ansøgning, CV samt 
eventuelle anbefalinger til clj@krone.as hurtigst muligt. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fabrikschef Carsten Lanzky Jensen på 
tlf. 3098 4574. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om KRONE: 
 
KRONE leverer gennemtestede kvalitetsløsninger i form af vinduer og døre, der gør det muligt at 
kombinere vigtige funktioner som støjreduktion, brandsikkerhed og lavenergi med elegant design. 
Virksomheden blev grundlagt i 1953, hvor stifter Henning Pedersen begyndte produktionen af 
vinduer og døre i den nordjyske by Harken. KRONE har i dag 2 produktioner i Nordjylland og 
beskæftiger 160 medarbejdere. I 2016 blev KRONE opkøbt af Dovista Gruppen, som ejer en 
portefølje af vinduesproducenter.  
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