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English

Om WSP Parsons
Brinckerhoff Danmark
WSP Parsons Brinckerhoff Danmark
København K
WSP Parsons Brinckerhoff Danmark søger en
fagligt dygtig Projektleder med kompetencer
inden for VVM og miljøvurderinger, som har
lyst til at opbygge den danske forretning.
I Norden arbejder mere end 600
miljørådgivere hos WSP Parsons Brinckerhoff
bredt med projekter inden for VVM, og
miljøvurderinger, Jord og grundvand, Building
physics og Energi, Akustik og vibrationer, Due
Diligence, Environmental management, Brand
og Risk samt Risk management
Vores kunder består både af private
virksomheder, forsynings- og energiselskaber
og offentlige myndigheder (kommuner,
regioner og styrelser), og vi er involveret i
mange store og spændende projekter i hele
Norden samt en lang række udenlandske
projekter.

WSP Parsons
Brinckerhoff er
en global
konsulentvirksomhed, som
hjælper offentlige og private
kunder med at planlægge,
udvikle, designe, bygge, drive
samt vedligeholde
hundredvis af imponerende
projekter globalt.

Flere lignende job
Projektleder |
Administration &
forvaltning job |
København
Projektleder |
Projektledelse job |
København
Projektleder | Andet job |
København

Du vil blive en del af WSP Parsons
Brinckerhoff i Norden og indgå i et engageret
team og opleve, at vi har en stor global
organisation bag os. Du vil komme til at
arbejde tværfagligt i en udfordrende og
dynamisk kultur
hos en af verdens største ingeniørrådgivere.
Jobbet
Din rolle vil primært være;
At identificere nye projekter og opgaver
At være ansvarlig for udarbejdelse af tilbud
At fungere som kundekontakt til danske
kunder
At fungere som projektleder på nye
VVM-projekter
At deltage i samt løse VVM-opgaver
At opbygge et netværk i og udenfor
Danmark for at løse opgaver
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Din profil
Vi forventer, at
Du er uddannet civilingeniør, cand.scient.
eller lignende inden for miljø og har mere
end fem års erfaring med VVM, SMV,
screening mv. fra tidligere ansættelse
Du er udadvendt, og har evner og lyst til at
opbygge nye relationer samt et godt
samarbejde med kolleger og kunder på
tværs af landegrænser og organisationer
Du kan lide at arbejde sammen med andre
mod et fælles mål og samtidig gå forrest
når det er nødvendigt
Du motiveres af faglig fordybelse og
løbende udvikling samt at sparre med
kolleger
Din ansvarsfølelse og
situationsfornemmelse er veludviklet, og at
du er i stand til at bevare overblikket - også
når det går lidt stærkere end planlagt
Du er ydmyg over for opgavernes
kompleksitet, og du opsøger og anvender
ny viden
Du behersker dansk og engelsk på højt
niveau - både i skrift og tale
Det er en fordel, hvis du har kendskab til
de nordiske sprog
Du som minimum har kørekort til personbil
Vi tilbyder
Du får gode muligheder for personlig og faglig
udvikling i et inspirerende samarbejde med
dygtige kolleger på tværs af Øresund, hvor du
selv har stor indflydelse på din udvikling, dine
arbejdsopgaver og din hverdag.
WSP PB har et velfungerende, uformelt,
udviklende og godt socialt arbejdsmiljø, hvor
der altid er en kollega at spørge til råds - også
fra andre afdelinger i Danmark og Sverige
samt i resten af WSP PB Koncernen.
Vi lægger stor vægt på tværfagligt
samarbejde og har en teamorienteret tilgang.
Vi er menneskelige, modtagelige og
målrettede, og vi betjener vores kunder ved at
lytte, lære og levere.
Vil du vide mere om stillingen, er du
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velkommen til at kontakte Mathilde Holmer på
tlf.: 2270 7454.
Send din ansøgning allerede i dag til HR via
"Ansøg" knappen. Ansøgninger vil blive
gennemgået løbende.
Skriv venligst i din ansøgning, at du har set
jobbet hos Jobfinder

Yderligere oplysninger
Oprettet
Udløber
Kontakt
kategori
Arbejdsomr
åde
Kontrakttyp
e

26. februar 2015
29. marts 2015
Mathilde Holmer - Tlf: 2270
7454
Energi, forsyning & miljø,
Miljø, Ledelse, Projektleder
Administration & forvaltning,
Andet, Projektledelse
Fastansættelse

Søg Projektleder til VVM og
miljøopgaver
Alle felter skal udfyldes

Har du allerede en Jobfinder konto?
Log på nu og vi vil udfylde felterne for
dig.

16-03-2015 14:54

