
 

Erfaren projektleder 
 
Vil du have en spændende og afvekslende hverdag, og kan du tage ansvaret for ombygnings- og renoveringsprojekter på 
vores erhvervsejendomme? Så er det lige dig vi sørger. 
 
Wihlborgs er et firma med en ung organisation, der er i løbende vækst og udvikling. Vi varetager den daglige drift af vores 

ejendomme ud fra servicekonceptet ”at skabe den gode oplevelse” omkring udlejning, servicering og vedligeholdelse af 

kontorer, kontorfællesskaber samt øvrige erhvervslejemål. Vi står stærkt i de københavnske omegnskommuner, hvor vi i 

dag ejer 60 erhvervsejendomme med et samlet areal på cirka 625.000 m2. Wihlborgs A/S i Danmark er ejet af Wihlborgs 

AB, som er børsnoteret i Sverige. 

 
Stillingen 
Du bliver en del af vores engagerede projektafdeling, der sammen har ansvaret for fornyelse og vedligeholdelse af vores 
erhvervsejendomme, således at vi kan tilbyde konkurrencedygtige og optimale lejemål til nuværende og nye kunder. Du 
får en varieret hverdag, hvor det forventes at du er god til at lede og følge op på byggeprojekter og kan bistå internt med 
teknisk rådgivning og sparring. 
 
Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.: 

• Udarbejdelse af indretningsforslag til vores lejere 

• Vurdering og valg af projektløsninger samt materialer  

• Indhentning af tilbud og kontrahering af håndværkere 

• Projektering af renoveringsopgaver og optimering af bygningsdrift 

• Byggeledelse og bygningssyn af vores ombygningsprojekter  

• Teknisk support til vores kundechefer og ejendomsinspektører 
 

Dig som person 
Du er uddannet bygningskonstruktør eller ingeniør og gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du har minimum 5 års 
erfaring med byggeledelse og/eller projektledelse, hvor du har haft det økonomiske ansvar for byggeprojekter. 
 
Du er god til at lytte og opfange de behov og ønsker, som en erhvervslejer har. Du tager ejerskab, er nytænkende og god 
til at komme med løsningsforslag. Samtidig er du en teamplayer og forstår vigtigheden i at involvere og informere dine 
øvrige kollegaer og interessenter på rette tid. 
 
Du er vant til at have kontakt med en stor og varieret kontaktflade, samt at håndtere mange forskelligartede opgaver, 
spørgsmål samt mennesketyper. Du formår at bevare overblikket, skabe struktur, beslutte og følge op.  
 
Vi tilbyder 
Vi sætter arbejdsglæde og samarbejde i højsædet. Vi er Great Place to Work-certificeret og stolte over at være blandt de 
øverste på listen over Danmarks bedste arbejdspladser. Vi arbejder seriøst og professionelt med vores opgaver, vi er 
engagerede og parate til at gøre en indsats, samtidig med at der er plads til at have det sjovt og få et grin i en ellers travl 
hverdag.   
 
Som medarbejder i Wihlborgs får du løn efter kvalifikationer og mange personalegoder, bl.a. frokost-, frugt- og kaffeord-
ning, fitnesskort, massageordning samt mulighed for betalt efteruddannelse og/eller relevante kurser. 
 
Har du lyst til at blive en del af et Wihlborgs-teamet, så send os din ansøgning og CV via vores hjemmeside www.wihl-
borgs.dk snarest muligt. Tiltrædelse er hurtigst muligt, så vi indkalder løbende til samtaler. Hvis du har spørgsmål til stil-
lingen, er du velkommen til at kontakte Projektchef Kim Jensen på tlf. +45 40 50 93 39 eller Kim.jensen@wihlborgs.dk. 


