Cimbria søger Projektlederassistent
i projektteknisk afdeling (PTA)

Cimbria
er en af verdens førende producenter af industrielle anlæg til behandling af korn- og frøafgrøder
overalt på jorden. Cimbria har en
Har du lyst til et spændende og alsidigt job, i en international virksomhed i vækst, og har du en omsætning på 1,5 mia. kr. og en
medarbejderstab på 800 fordelt
relevant uddannelse, så er du måske den nye medarbejder i Cimbria’s projektafdeling.
over hele verden. I 2016 blev Cimbria opkøbt af den amerikanske
Jobbet indebærer at assistere projektledelsen i design, projektering, planlægning og udførelse storkoncern AGCO, der sælger udaf Cimbrias anlægsprojekter.
styr til landbrugssektoren. Virksomheden forventer en fortsat vækst
som leverandør til bl.a. ledende inDine arbejdsopgaver
ternationale virksomheder, der i de
• Teknisk afklaring og specifikation af maskiner og udstyr i overensstemmelse med
kommende år vil investere kraftigt
anlægsdesign og kundekrav
i forskning, forædling, produktion
• Planlægning og specifikation af indkøb og forsendelser
og håndtering af afgrøder, der skal
• Opfølgning på data for indkøb og forsendelser i Concorde XAL
imødekomme behovet for en global
• Yde support til montører og supervisorer
forøgelse af fødevareproduktionen.

• Assistere projektleder og projektgruppe i øvrigt

Dine kvalifikationer
• Godt kendskab til Cimbria’s anlæg, maskiner og udstyr
• Erfaring i arbejde efter tegninger
• Erfaring i brug af MS Office og gerne ERP system
• Skal kunne kommunikere på engelsk i skrift og tale
• 30-60 rejsedage om året
Du er energisk og ansvarsbevidst
og i stand til at strukturere din dag systematisk. Du evner at arbejde selvstændigt og
vedholdende og trives derudover ved at arbejde i projektgrupper, hvor teamplay og målrettet
opgaveløsning er i højsædet.

Cimbria Unigrain
designer, leverer og bygger industrielle proceslinjer og turnkey anlæg.
Afdelingen har ansvaret for kontraktgennemførelse fra underskrift
til aflevering af anlæg og beskæftiger p.t. 150 medarbejdere, primært
ingeniører, teknikere og faglærte,
heraf mange rejsende og udstationerede medarbejdere.

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
Præstejorden 6, 7700 Thisted
Tlf. 96 17 90 00
Vi tilbyder en dynamisk arbejdsplads
med mange faggrupper, der samarbejder internt og på tværs af landegrænser. Organisationen cimbria.unigrain@agcocorp.com
www.cimbria.com
er flad og omgangstonen uformel, og der er gode arbejdsbetingelser og karrieremuligheder

for dygtige medarbejdere, samt en solid introduktion til jobbet og en gage på markedsniveau.
Arbejdsstedet er kontoret i Thisted.
Send din ansøgning
mærket ”projektleder assistent” til marianne.sloth@agcocorp.com
Vi indkalder løbende til samtaler, da stillingen ønskes besat snarest - dog venter vi gerne på
den rette medarbejder.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Jan Bjerg; Head of Project
Support and Purchase, Cimbria Unigrain, mobil: +45 2075 2571

