
OM JOBBET
Til at understøtte såvel produktudviklingsprocessen som projekteksekveringen i 
 Gabriel søger vi en erfaren projektleder, der skal være med til at sikre fokus på 
 effektiv  gennemførelse af igangværende og nye projekter. Stillingen er tilknyttet  
forretningsenheden DesignMaster, men fungerer på tværs af organisationen.  

HOVEDANSVARSOMRÅDER OG -OPGAVER
• Projektledelse af udviklingsprojekter. 
• Etablere og lede projektteams på tværs af Gabriels organisation og med   

eksterne partnere.
• Sikre højt informationsniveau og tværfagligt samarbejde omkring projekter.
• Udøve teamledelse, som sikrer optimal motivation og udnyttelse af givne ressourcer.
• Sikre at kvalitetsmål fastholdes og opnås indenfor aftalt tid.
• Sikre løbende opfølgning og dokumentation af potentialer.
• Rapportere opnåede mål til projektejere, pipeline manager, Product Council og/

eller andre interessenter.
• Udarbejde projektplaner og budgetter samt sikre, at nødvendige godkendelser for 

projektarbejdet foreligger.
• Ansvarlig for fastholdelse af læring i og evaluering af projekter. 

OM DIG
Du brænder for systematisk og selvstændigt at drive projekter helt frem til  afslutning, 
og leder gerne flere projekter samtidig uden at miste fokus.  Din evne til på en positiv 
måde at formidle din viden motiverer dit projektteam til at nå fastsatte mål og dead
lines. At du trives i en foranderlig hverdag, hvor du ofte oplever, at opgaveprioriterin
gen ændrer sig, er afgørende for, at du får succes i jobbet.

UDDANNELSE OG ERFARING
• Du har nogle års praktisk erfaring med ledelse af kommercielle projekter, gerne i 

en global organisation og på et globalt marked.
• Din erfaring kan eksempelvis komme fra ledelse af projekter inden for produkt

udvikling, produktion eller lignende.
• Du har en relevant videregående uddannelse, gerne inden for forretningsudvikling 

eller lignende.
• Du har styrket dine projektlederkompetencer med relevante uddannelser/kurser; 

eksempelvis Scrum eller agil projektledelse. 
• Du er fortrolig med relevante ITværktøjer, herunder bl.a. MS Office og BIsystemer.
• Du kommunikerer problemfrit på dansk og engelsk.

OM RAMMERNE
• En international virksomhed, der skaber gode resultater.
• Et udadvendt job med mange udfordringer og mulighed for selv at præge dit jobindhold.
• En attraktiv arbejdsplads med stærkt fokus på forretningsudvikling.
• Forventeligt ca. 20  30 rejsedage om året. 
• Ud over fast gage; pensionsordning, sundhedssikring, frugt og kantineordning, 

tilskud til sportsaktiviteter m.m.

 

FÅ MERE AT VIDE
Ønsker du at vide mere om stillingen er du 
velkommen til at kontakte Creative Director 
Inger Mosholt Nielsen på tlf. 2347 3165.

ANSØGNING
Tiltrædelse ønskes ASAP, så send din ansøg
ning og CV hurtigst muligt til HRMaster Jeanette 
Horty Stenrøjl på jes@gabriel.dk vedlagt kopi af 
relevante eksamens og kursusbeviser. 

Indkomne ansøgninger vurderes løbende. 

OM DESIGNMASTER
DesignMaster er Gabriels afdeling for design 
og produktudvikling, og vi løser design og 
udviklingsopgaver fra ide til færdigt produkt. 
Afdelingen består i dag af 9 medarbejdere, 
der alle er med til at udvikle nye produkter og 
løsninger i direkte samarbejde med interne og 
eksterne kunder og leverandører. 

OM GABRIEL
Innovation og værdiskabende samarbejde er 
fundamentale værdier hos Gabriel A/S, der er 
Europas førende leverandør af møbeltekstiler. 
Gabriel A/S er en del af Gabrielkoncernen, 
der beskæftiger mere end 400 medarbejdere 
i flere forskellige lande og har hovedkontor i 
Aalborg. Vi udvikler og sælger møbeltekstiler 
og komponenter, polstrede overflader samt 
relaterede tekstile løsninger og services til 
møbelproducenter verden over. Gabriel A/S 
er datterselskab af Gabriel Holding A/S, en 
moderne børsnoteret virksomhed, der bygger 
på over 165 års traditioner. 

Læs mere på www.gabriel.dk.

PROJEKTLEDELSE  
af Gabriels  

udviklingsprojekter


