
 

 

Konstruktions/projektleder 
Vi søger en ambitiøs projektleder, som kan være med til at udvikle forretningen. Du indgår i et 
stærkt og selvstændigt team og har mulighed for at udvikle dig fagligt i rollen. 

Dine primære ansvarsområder og opgaver: 

• At følge projektet fra idé til færdigt produkt.  

• Du er med til at skitsere, udarbejde tilbud, ordrebekræftelser, bestille materialer til 

opgaverne og følge processen gennem udvikling, så kunden hele tiden får den rette 

opmærksomhed. 

• Foretage opmålinger. 

• Udarbejde tekniske tegninger, beskrivelser m.m til produktionen 

• Udarbejde produktionstegninger i AutoCAD/Solid Works 3D. 

• Du sætter dig ind i kundens ønsker og du formår at bringe de rette løsninger i spil. 

• Fuldtidsstilling 

• Der gives løn efter kvalifikationer. 

Kandidatprofil 

Den rette kandidat har bl.a. følgende profil: 

• Uddannelse: Projektering, smede/håndværksmæssig baggrund evt. 

landbrugsmaskinmekaniker, teknisk tegner eller tilsvarende. 

• Erfaring med kundebetjening. 

• Taler og skriver engelsk på et øvet niveau. Tysk ville være et plus, men er ikke et krav. 

• Erfaring med AutoCAD/3D ses gerne, men dette kan evt. tillæres på kurser. 

• Erfaring med projektledelse er en fordel. 

• Som person er du ansvarsbevidst og har ordenssans. Du trives i et dynamisk og uformelt 

miljø, hvor der skal træffes hurtige beslutninger. Du er mødestabil og kan tage ansvar og 

arbejde selvstændigt. 

 

 

 



 

 

Om Gubi Smedeteknik ApS 

Vi er en mindre, men spændende vækstvirksomhed med base i Bredebro, Sønderjylland. 

Der er p.t. 10 medarbejdere. Virksomheden er oprettet i 2014 og vi har ambitiøse vækstplaner. 

Vi producerer hovedsageligt produkter til landbruget, men arbejder også meget indenfor 
industrien. Alt fremstilles på eget maskinværksted. Vi er certificeret indenfor bygningsstål. 
Afsætningsmulighederne er meget brede og vores ønsker for fremtiden er at nå ud til Europa og 
Norden. 

Se en lille video af vores virksomhed her: 

Video 

Eller se/læs mere om virksomheden på vores hjemmeside her: www.gubismedeteknik.dk. 

Sådan ansøger du 

Din ansøgning med vedhæftet CV sendes til Søren Gubi: soerengubi@live.dk eller ring på tlf. 
29419352. 
 
Stillingen er aktuel indtil den rette medarbejder er fundet. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6wVM7vBgaVA
http://www.gubismedeteknik.dk/
mailto:soerengubi@live.dk

