
	
 

 

KVORNING DESIGN & KOMMUNIKATION SØGER ERFAREN PROJEKTLEDER PR. 1. OKTOBER 2016 

København, den 3. september 2016 

Kvorning design & kommunikation søger erfaren, tværgående projektleder med ansættelse pr. 1. oktober 2016 
eller snarest herefter. Vi er Nordens største og mest internationalt orienterede udstillingstegnestue – og i fuld gang 
med at vokse ud over landets grænser med spændende opgaver og kunder i det meste af verden … Så det er et 
superspændende tidspunkt at blive del af vores organisation og team – tæt på metro og havnebad på Islands 
Brygge i København. 

Du skal have mindst 5-6 års projektledererfaring fra en tilsvarende, kreativ og internationalt orienteret arbejdsplads  
– helst tegnestue eller designbureau. Vi forventer, at du kender til arbejdsgangene allerede – til den af og til noget 
uforudsigelige arbejdsdag på en tryllefabrik som vores. Og at du vil se dette som en sjov og positiv udfordring, og 
være i stand til at styre vores danske og internationale projekter sikkert i mål i tæt samarbejde med Kvornings 
ledelse, projektansvarlige, 16-17 kreative kolleger samt kunder og samarbejdspartnere i ind- og udland. 

Din egen baggrund må meget gerne være kreativ – du vil dog ikke selv indgå i teamet som designer. Dit ansvar er 
at projektlede, skabe og bevare overblikket. Vigtigst er, at du forstår vores måde at tænke og arbejde på – formår 
at navigere i et kreativt miljø og bevare helikopterperspektivet, når det gælder tids- og budgetstyring i samarbejde 
med direktør, projektansvarlige, designere og kommunikationsfolk – freelancere, praktikanter og eksterne partnere. 

Din rolle omfatter bl.a.  

• Tværgående tovholder på flere samtidige, komplekse projekter i ind- og udland 
• Medudvikler og superbruger af tegnestuens ressource- og projektstyringsværktøjer 
• Kontrakter, tidsplaner, bemanding, tidsforbrug og økonomi i samarbejde med projektansvarlige og ledelse  
• Kundekontakt og deltager i centrale opstartsmøder og kontraktforhandlinger i ind- og udland med ledelse 
• Budgetudarbejdelse og budgetovervågning i samarbejde med projektansvarlige og ledelse 
• Koordinerende sparringspartner for projektteams og alle involverede 
• Support for ledelse i særlig grad, når direktøren har intense rejseaktiviteter mv. 
• Direkte reference til ledelse 

Ansvarsområderne er vejledende – endelig jobbeskrivelse aftales i fællesskab.  

Som projektleder hos Kvorning får du en central rolle i vores snart 25 årige organisation med fortsat vokseværk og 
international profil. Med større og mere komplekse arbejdsprocesser, opgaver og løsninger – og stadig mere 
internationalt betonede. Din base i hverdagen er tegnestuen – tæt på og i aktiv dialog med dine kolleger, men du 
skal også være klar til en del rejse- og mødeaktivitet i ind- og udland. 

Vi forventer, at du er åben og samarbejdsorienteret og trives med kreative mennesker, processer og projekter 
samt stramme deadlines. Hverdagen skal rumme plads til, at der er brug for en ekstra indsats i forbindelse med 
projektafleveringer, konkurrencedeadlines mv. Vi forventer også, at du har overblik og gennemslagskraft. Både 
indadtil over for kolleger og udadtil over for kunder og partnere. Og selvfølgelig også, at du taler og skriver dansk 
og engelsk flydende, og forstår og kan kommunikere med vores kunder og partnere i Norden og resten af verden. 

Ansøgningsfrist er 19. september 2016 kl. 12:00 · samtaler i uge 38-39 

Mail din motiverede ansøgning med relevante referencer i pdf-format til Arne Kvorning / arne@kvorning.dk  
Kontakt gerne Arne Kvorning, hvis du har spørgsmål til jobbet. 

–––– 

Kvorning design & kommunikation ApS / Arne Kvorning, arne@kvorning.dk 
Njalsgade 21E, 3. sal 
DK-2300 København S 

Kvorning er indtil videre repræsenteret i København, London, Oslo og Beijing. 

Kvorning design & kommunikation er en tegnestue med speciale i udstillingsdesign, indretning og grafisk kommunikation for ministerier, 
museer, offentlige og private virksomheder og organisationer i ind- og udland. Udstillings- og kommunikationsopgaver er tilrettelagt og 
gennemført i mere end 50 lande, siden Arne Kvorning etablerede tegnestuen i København i 1992. Kvorning design & kommunikation er 
ISO-certificeret efter DS/EN ISO 9001:2008 standarden. Mere info på www.kvorning.dk 


