
Vi tilbyder
•    Et godt og rummeligt arbejdsmiljø med en uformel 
      tone på vores tegnestue i Grenaa
•    Et dynamisk team med forskellige faglige perspektiver
•    Høj grad af frihed under ansvar fra første dag
•    Betalt frokostpause, fleksible arbejdsvilkår, frokost- 
      og frugtordning, sundhedsforsikring og firmapension
•    Sociale arrangementer (f.eks. studietur)

Hvis du svarede ja til ovenstående, kan det være dig, vi mangler, og så skal du læse med her! 
Du bliver en del af Arkikon, der med 35 års erfaring leverer komplet og specialiseret rådgivning inden for komplekst og 
teknisk byggeri. Vores team består af alt fra arkitekter, ingeniører, konstruktører og teknikere til forskellige administra-
tionsmedarbejdere, og det er samspillet mellem os, der gør, at vi kan levere løsninger, hvor teknik, æstetik og funktion 
smelter sammen. Helhed og sammenhæng er alfa og omega for os, og vi tænker det ind i alt, hvad vi laver. 

Vi har succes inden for vores spidskompetence. Det mærker vi med mange nye projekter og medarbejdere, og det 
stiller krav til, at vi har et godt overblik over vores projekter og ressourcer. I dag anvender vi timeregistreringssystemet 
EazyProject, hvor vores sager og kunder bliver oprettet, medarbejderne registrerer timer, og projekterne styres. Vi 
søger en, der med nye øjne kan hjælpe os med at få greb om måden, vi håndterer vores projekter, kunder og ressourcer 
på, så vores interne processer og systemer kan understøtte den udvikling og ekspansion, vi står i nu og i fremtiden.

Vil du arbejde med projektledelse, udvikling og datahåndtering på en tegnestue i vækst? 

Vækstpilot | Proces- og udviklingskoordinator 

Vi forventer
•    Du brænder for at arbejde i tværfaglige teams
•    Du har et selvstændigt drive og formår at planlægge       
      og styre egne arbejdsopgaver og projekter
•    Viden om datahåndtering
•    Flair for projektledelse
•    Erfaring med udviklings- og implementeringsprocesser 
•    Du bidrager med godt humør og en positiv indstilling

Dine arbejdsopgaver 
Dine opgaver vil blandt andet bestå i at videreudvikle vores CRM-system samt optimere og videreudvikle vores ressour-
cestyring. Her er en vigtig del af opgaven, at de nye løsninger kommer til at fungere med vores nuværende timesags- og 
økonomisystemer. Opgaven vil rumme tre faser: en analysefase, en udviklingsfase og en implementeringsfase.

SMV:Vækstpilot
Stillingen er omfattet af SMV:Vækstpilot, hvilket betyder, at du inden ansættelse vil blive opkvalificeret og klædt bedst 
muligt på til at løfte opgaven. Forløbet tilpasses derfor unikt til dig og din profil. Der er tale om en projektansættelse, 
hvor der evt. er mulighed for forlængelse. Der stilles et krav om, at du skal være ledig. men du kan læse mere om 
SMV:Vækstpilot på virksomhedsprogrammet.dk.

Er det dig, vi leder efter? Så send en motiveret ansøgning med dit CV til info@arkikon.dk. 
Ønsker du mere information? Så er du velkommen til at kontakte Thomas Enevold på thomas@arkikon.dk.
Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, når den rette person dukker op. 

Vi glæder os til at høre fra dig!


