
 

 

Grafisk kommunikationsbureau søger projektleder  
 
Er du et energibundt af en projektleder? Og brænder du for at lede grafiske og digitale projekter fra tilbuds-
fase til eksekvering? Så har vi en fantastisk kundegruppe, internationale projekter og en god arbejdsplads 
med udviklings- og karrieremuligheder at matche dig med.  

Hos Phoenix Design Aid arbejder vi for NGO’er og internationale organisationer, fx inden for EU og FN, og 
vores kunder er mennesker, der virkelig brænder for hjertesager såsom hjælp til børn i ulande, sygdomsbe-
kæmpelse og nødhjælp. Læs mere om os på www.phoenixdesignaid.com. 

Serviceorienteret projektleder med en skarp pen 
Som projektleder bliver din rolle at styre egne projekter, varetage udbudsscreening samt løse opgaver af 
mere administrativ karakter. Dine kerneopgaver omfatter…  

• Daglig udbudsscreening af væsentlige emner via vores sammensætning af udbudsportaler. Alle re-
levante udbud gennemlæses og specifikationer noteres, inden ledelse og projektteam i samarbejde 
fordeler projekter mellem sig. 

• Skrive tilbud af varierende omfang – herunder pristilbud på små og mellemstore forespørgsler. 

• Projektstyring i tæt samarbejde med både ledelse og projektteam.  

• Administrative ad hoc opgaver. 

Vores kunder lægger stor vægt på både kvalitet, service og deres virke inden for humanitært arbejde, og da 
størstedelen af din kundeportefølje vil være international, skal du beherske mundtligt og skriftligt engelsk 
på højt niveau. Det er samtidig en stor fordel, hvis du kan rådgive gennem alle faser af den grafiske proces – 
både til trykte og digitale medier.  
 
Vi forstiller os, at du har erfaring med projektledelse – gerne fra bureau-, trykkeribranchen eller lignende. 
Og så er det vigtigt, at du er flittig og kan bevare overblikket i en travl hverdag. 
 
Hos os får du… 
Du kommer til at operere i et internationalt miljø, hvor du samtidig får mulighed for at lede spændende 
projekter, der kan gøre en forskel for mange mennesker. Og da det betyder meget for os, at du får mulig-
hed for at udvikle dig både personligt og fagligt, vil du opleve, at der til ansvar hører forventninger om selv-
stændighed. Du vil møde en engageret kundegruppe og et tilsvarende professionelt team af kolleger, som 
alle ønsker at løse opgaverne i et konstruktivt samspil med dig.  
 
Der er om tale om en fast stilling på fuld tid, og vi tilbyder en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer. Ar-
bejdspladsen kan både være på vores hovedkontor i Randers eller med primær base hos en af vores tætte 
samarbejdspartnere i Aalborg eller København. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, kontakt gerne CEO Dennis Lundø Nielsen på tlf. 2141 0906. 
 
Er stillingen noget for dig, så send os din ansøgning samt CV til Susanne Østergaard på 
soe@phoenixdesignaid.com. Ansøgningsfristen er hurtigst muligt, og vi kalder kandidater til samtale løben-
de.  

 
  


