Jobtitel:
Teknisk Projektleder
Jobfunktion:
Har du overblik, og er kreativ når det gælder produktionsløsninger, og har du lyst til at arbejde i et
internationalt miljø, hvor der produceres for de absolut største parker i Europa?
Vi ekspanderer, og har derfor brug for en teknisk projektleder.
Hvis en forlystelsespark, i både ind- og udland, ønsker en re-tematisering af en ældre forlystelse, en
spritny paradevogn eller en ny attraktion, hvor der skal designes og produceres et fantastisk tema, så
er vi dem, man kontakter. Projekterne er blevet så store, at vi har brug for en teknisk projektleder,
der kan være bindeled mellem sælgere, produktion og installation.
Vi leder efter en motiveret, proaktiv og organiseret teknisk projektleder med erfaringen indenfor
estimering af projekter, og som kan udarbejde en fuld omkostningsanalyse af et projekt fra
forespørgsel- eller udbudsfasen til færdiggørelse. Det er vigtigt, at du kan have mange bolde i luften
på samme tid, og det ses gerne, at du har erfaring og praktisk viden indenfor kreative projekter f.eks.
indenfor attraktionsindustrien.
I henhold til vores kunders tidsramme skal du desuden være ansvarlig for planlægnings- og
estimeringsprocessen. Vi ser gerne, at du har minimum 2 års erfaring med udarbejdelse af
beregninger af skræddersyede projekter. Desuden vil det være et plus, hvis du har
arbejdserfaring/forståelse for snedkerarbejde, metalarbejde etc. Da disse arbejdsprocesser indgår i
vores projekter.
Du kommer til at arbejde for MK Themed Attractions, hvor du vil indgå i et team af nationale og
internationale kollegaer og fabrikker. Virksomheden ligger i Ringsted. På samme adresse finder du MK
Illumination, hvis projekter du muligvis også kommer til at arbejde med. Vi har egen produktion både i
Danmark og udland, så det er desuden vigtigt, at du er flydende på engelsk i skrift of tale.
Arbejdsopgaver og krav:











Identificere muligheder og problemer på konstruktions-projekter af meget alsidig karaktér
Identificere underleverandører til givne projekter hvor dele falder udenfor egne
produktionsmuligheder
Afdække projekters tekniske omfang og estimere produktionstid
Afdække og definere de nødvendige kompetencer for levering af et givent projekt
Forholde sig til, været opdateret på og sikre at gældende standarder indenfor byggeri og
materialevalg overholdes
Forestå teknisk projektledelse – internt såvel som eksternt hos kunderne
Forestå opstart, onsite, på alle konstruktionsprojekter, samt være overordnet projektansvarlig
på alle installationer
Forestå og/eller kontrollere alle opmålinger, dokumentationer forud for konstruktion
Forestå teknisk dokumentation af leverancer
Flydende engelsk i skrift og tale er et krav
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Erfaren bruger af AutoCAD, Excel
Projektledererfaring – gerne med uddannelse og gerne med erfaring i Right
Kendskab til attraktionsindustrien er en fordel men ikke et krav

Hvad er det for en profil?
Hvordan bygger man et 7 meter høj havfruespringvand? Hvordan sikrer man, at en lofthængt pirat
ikke falder ned, hvis wiren den hænger i knækker? Hvordan laver man en naturtro vinranke i et
kunstigt og ikke brandbart materiale? Hvordan får vi et tog på 1 ton op at stå på toppen af en
rutschebane 20 meter oppe i luften? Hvordan konstruerer vi en naturalistisk hat rundt om en
elscooter, der kun kan bære 100 kg?
Har du svaret på alle disse spørgsmål så er du den vi har brug for.
Ansøgning:
Send ansøgning og CV til:
Linda Fenger
+45 57 67 34 88
linda@mkthemedattractions.com
For yderligere information om jobbet kontakt:
René Hansen
+45 20 99 25 88
Lars Nielsen
+45 20 62 86 88
Lær vores virksomhed bedre at kende på:
www.mkthemedattractions.com
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