PROJEKTLEDER
TIL INTERMAIL
Til vores danske hovedkontor søger vi en dedikeret projektleder, som vil være med til at vækste
forretningen sammen med os. Har du overblik, forretningsindsigt og ansvarligheden til at være vores
kunders sikre holdepunkt – den der holder, hvad vi lover og styrer kunden sikkert gennem processen fra
den første spæde idé til den færdige it-løsning eller tryksag? Og har du allerede 4-5 års erfaring som
projektleder på bureau? Så læs endelig videre…

Vores ønsker til dig
•	Du er en naturlig go-to person for kolleger, kunder og
samarbejdspartnere
•	Du har erfaring med styring og projektledelse af både
offline og online produktion
•	Du er løsningsorienteret og går positivt og proaktivt til
opgaverne med stor sikkerhed, et roligt overblik og en
naturlig autoritet
•	Du har et godt humør, der smitter af på dine omgivelser.
Dine vigtigste opgaver som projektleder
•	Projektstyring af projekter og opgaver både internt og
eksternt
•	Du har både fokus på deadlines, kvalitet og økonomi
•	Ledelse af egne kunder i tæt samarbejde med den
kundeansvarlige
•	Scoping af projekter, udarbejdelse af tilbud,
produktionsplaner og fakturering. Holde overblik og
fremdrift i mange forskelligartede opgaver og projekter;
både digitale og ikke-digitale.
Lidt om dig
Dine nuværende kunder er vilde med dig. Fordi du passer
godt på dem og har styr på deres opgaver og er ambitiøs
på deres vegne.
Når du har ansvaret for et projekt, så har du både det store
overblik og et godt øje for detaljerne. Du er glad for at tage
ansvar og du kan lide at have travlt.

Du er som person idé- og initiativrig, er nysgerrig af natur
og har lyst til at sætte dig ind i vores produkter og ikke
mindst i den værdi, vi skaber hos vores kunder. Og så
bevæger du dig naturligt i krydsfeltet mellem kreativitet,
strategi og teknologi.
Vi tilbyder
• 110 glade danske og svenske kolleger
• Et fagligt ambitiøst og inspirerende miljø
• Frokost og massageordning
•L
 øn efter kvalifikationer samt sundhedsforsikring og
pension.
Lidt om os
Vi er specialiseret i 1:1 kommunikation på alle platforme.
Vi arbejder i spændingsfeltet mellem forretningsforståelse,
teknologi og kreativitet og hjælper vores kunder med at
skabe stærkere relationer til deres kunder. Vi står bag
nogle af Skandinaviens største og mest banebrydende
DM,- relations- og loyalitetsprogrammer og kommunikerer
med mere end 100 millioner modtagere hvert år på tværs
af print og digitale kommunikationskanaler. Læs mere på
intermail.com.
Interesseret?
Så send dit CV samt motiveret ansøgning til
Charlotte Novella på charlotte.novella@intermail.com
senest 28. juni 2019. Vi holder løbende samtaler.
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