
 

    Teknisk projektleder 

 

Dania Plast A/S er i en spændende udvikling, som du kan blive en del af. 

 

Dania Plast har haft solid vækst i en længere periode og har solide vækstambitioner. Derfor er der behov for en teknisk 

projektleder, der kan yde teknisk rådgivning til kunder, styre kundeprojekter og være ansvarlig for vedligeholdelse af værktøjer.  

 

Den tekniske projektleder refererer til den administrerende direktør og indgår i virksomhedens ledergruppe.   

 

Arbejdsopgaver: 

 

• Kontakt med eksisterende kunder og nye kunder i forhold til teknisk og materialemæssig rådgivning i tæt samarbejde 

med den ansvarlige key account manager.  

• Deltagelse i udarbejdelse af tilbud ved nye projekter og ændringer/reparationer af kundernes værktøjer.   

• Ansvarlig for vedligeholdelse af kundernes og egne værktøjer. 

• Ansvarlig for indkøb af nye værktøjer.  

 

Kvalifikationer: 

 

Der kan være flere indgangsvinkler til jobbet. Den ideelle ansøger vil have følgende kvalifikationer:  

• Uddannet værktøjsmager/konstruktør 

• Erfaring fra et lignende job i plastbranchen, gerne sprøjtestøbning 

• Rutineret bruger af MS Office 

• Dansk/Engelsk beherskes i skrift og tale 

• Du arbejder struktureret, og kommunikerer ubesværet på alle niveauer. 

• Du er udadvendt, tillidsvækkende og sætter en ære i at løse opgaverne til alles tilfredshed 

• Kan arbejde selvstændigt og som del af et team 

 

Vi tilbyder: 

Et afvekslende og udviklende job i en virksomhed i vækst. Du vil få en selvstændig stilling såvel fagligt som personligt, hvor 

udfordringer og ansvar følges ad. Et job i en virksomhed med en uformel og humoristisk omgangstone. Der ydes løn efter 

kvalifikationer.  

Du vil primært arbejde fra hovedkontoret i Skive, men en del af arbejdet vil ligeledes foregå på kontoret i Mariager.  

 

Fremsend venligst snarest din ansøgning, bilagt CV som e-mail til morten@dania.dk.  

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, da stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 

 

Yderligere kontaktinformationer: CEO Morten Primdal, tlf. 51 34 38 12, Dania Plast A/S (www.dania.dk), Fabriksvej 10, 7800 

Skive.  

 

Dania Plast A/S har mere end 30 års erfaring i sprøjtestøbebranchen. 

Ud over virksomhedens eget produkt, RK BioElements, producerer virksomheden udvalgte produkter til en række større danske og europæiske 

kunder. Der er ansat ca. 60 medarbejdere og der er mere end 70 støbemaskiner på de 2 fabrikker. 


