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Til planlægning, styring og ledelse  
søger DELPRO en dygtig TEAMLEDER  
 

DELPRO A/S er godt på vej til at 

være den førende danske partner 
og leverandør på markedet for 
entreprenøropgaver i relation til 
transmission og distribution af 
elektrisk energi og data.   
 
Vi har brug for endnu en kollega, 
der vil være med i et team, der 
leverer resultater, der er blandt de 
bedste i branchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DELPRO A/S er landsdækkende 
med hovedkontor placeret i 
Vamdrup ved Kolding.  
Selskabet beskæftiger ca. 120 
medarbejdere. 
Du kan læse mere om DELPRO på 
www.delpro.dk

 

 

 

 

 

 

Arbejdsopgaver: 

♦ Planlægning, styring og ledelse 

af projekter fortrinsvis i 
Danmark, samt aktiv deltagelse i 
udførelse af opgaverne  

♦ Ledelse af medarbejdere 

♦ Sikre at tidsplaner, økonomi, 

sikkerhed og kvalitet overholdes 

♦ Motivere og skabe engagement 

om netop dine opgaver 

♦ Teknisk og kommerciel sparring 

med de medarbejdere, der er 
tilknyttet dig 

♦ Administrative opgaver i mindre 

omfang 

Kvalifikationer: 

♦ Vi ser gerne, at du er uddannet 

el-installatør eller maskinmester, 
men det er ikke et absolut krav.  

♦ Erfaring med ledelse af større 

entrepriser  

♦ Det er en fordel, hvis du har 

erfaring fra højspændings-
området og kendskab til 
Stærkstrømsbekendtgørelsen 

♦ Du har lyst til at samarbejde om 

at nå de mål, du sætter, og du er 
god til at uddelegere opgaver 

♦ Kørekort er nødvendigt 

 
 

 

 

 

Personlige egenskaber 
 

♦ Du er forretnings- og 
udviklingsorienteret 

 
♦ Din lederstil er motiverende og 

præget af både evne og vilje til 

dialog 
 
♦ Du har en naturlig autoritet, er 

en målrettet person med høj 
gennemslagskraft og er ikke 

bange for at ”skære igennem”, 
hvis det er det, der skal til 

 
♦ Du skal desuden være fleksibelt 

indstillet, selvstændig og 
samarbejdsorienteret  

 
♦ Du skal have et godt overblik og 

være serviceminded 

 
 
Opgaverne løses i hele landet; det er 
derfor afgørende, at du i perioder er 
villig til at arbejde uden for det faste 
arbejdssted og af og til langt væk fra 

hjemmet. 

 
Har du spørgsmål til jobbet, er du 
velkommen til at kontakte 
Divisionschef Roald Størum på  
tlf.4213 1470. 
 

 
 
 
 
 

Send snarest din ansøgning til:  
 
DELPRO A/S, Bavnevej 50,  
6580 Vamdrup eller pr. e-mail til 
mol@delpro.dk,  

mrk. Teamleder Projekter 

Du er selv i arbejdstøjet, og med kvalitet og sikkerhed i højsædet er du 

med til at overdrage opgaverne til kunden. Vi forventer, at du arbejder 
struktureret, detaljeorienteret og er vant til at uddelegere 
arbejdsopgaver og finder dette naturligt. 

 


