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Projektleder / Serviceleder til Andersen & Heegaard A/S 
 
Flayen Executive søger på vegne af Andersen & Heegaard A/S (A&H) en erfaren projektleder / 
serviceleder som skal være med til at præge og bidrage til den fortsatte ekspansion af 
virksomheden i  sit marked. Andersen & Heegaard A/S (A&H) er en mellemstor, dansk teknik- og 
servicevirksomhed beliggende i Brøndby ved København. Virksomheden er inde i en betydelig 
vækst og rigtig travlt med nye og spændende projekter.  
 
Yderligere information om A&H kan du finde på www.aogh.net  
 
Hvis projektledelse er noget for dig…  
 
Som projektleder i A&H kommer du helt tæt på udviklingen af ikke kun funktionsområdet, som du 
tilknyttes, men hele virksomheden. Du får betydelige muligheder for at være med til at støbe og 
lægge grundstenene for A&H’s fremtidige drift og strategi. A&H lægger betydelig vægt på at sikre 
et inspirerende og udviklende fagligt og socialt miljø – for den enkelte, og på tværs af afdelingerne 
i virksomheden. Både i relation til de daglige opgaver og samarbejde, og i relation til den mere 
langsigtet udvikling af både dig og virksomheden. 
 
I stillingen som projektleder vil du især fokusere på følgende områder: 
 

- Projektledelse på renoverings-/serviceopgaver, nybygninger og nedlukninger 
- Koordination af projekter imellem kunder, samarbejdspartnere og dine kolleger på tværs af 

afdelingerne 
- Løbende opfølgning på økonomi og fremdrift på dine egne sager og på tværfaglige 

entrepriser 
- Udvikle og pleje eksisterende kunderelationer samt sikre etablering af nye kunderelationer 

og -netværk 
 
Hvem er du? 
 
Stillingen som projektleder i A&H er meget specifik, men vil i sin konkrete sammensætning være 
forskellig afhængig af dig og din baggrund. A&H er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få stor 
frihed og råderum til at administre din hverdag, og hvor du får plads til at give kunder og kolleger 
det lidt ekstra, som skal til for at være i front. Naturligvis i løbende samarbejde med din kolleger 
og firmaets ledelse. 
 
Din faglige baggrund, uddannelse og erfaring kan komme flere steder fra. 
 

 En uddannelse som VVS-installatør/ingeniør vil naturligvis være et plus, men du kan 
ligeledes være uddannet på anden vis.  

 Solid teknisk og økonomisk forståelse, flair for tal og godt købmandsskab. 
 Struktureret og med en serviceminded tilgang til løsning af opgaverne. 
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A&H er en meget værdibåret virksomhed, hvor ordentlighed, nærvær og respekt er kerneværdier 
og taler ind i alt hvad A&H gør. Værdier udleves af mennesker, så på de værdier befinder du dig 
som en fisk i vandet.   
 
 
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte partner Claus Bengtsson, Flayen Executive på tlf. 
3142 2833. Vi ser rigtig meget frem til at modtage din ansøgning og CV, som du kan uploade via 
www.flayenexecutive.dk under ”kontakt”. 
 
Din ansøgning bliver naturligvis behandlet fortroligt. Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på 
det rigtige match. 
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