
PROJEKTLEDER / TEKNIKER SØGES 
TIL PASSIONERET INVENTARSNEDKERI 

Vi søger en dygtig og alsidig projektleder / tekniker, der kan lide at have et spændende
og varieret job, hvor nytænkning og selvstændighed er en vigtig del af det daglige
arbejde. 

Den rette person vi søger efter, vil indgå i et team af projektmedarbejdere hvor han / hun skal kunne varetage
følgende opgaver: 

Kalkulere produkter/projekter fra start til slut, udarbejde styklister til
produktion samt indhente priser fra underleverandører.  
Udarbejde produktionstegninger i AutoCad / Inventor.  
Indkøbe varer til projekter. 
Projektstyring af egne projekter 
Efterkalkulere
Kunde- / leverandør kontakt.  

Vi forventer, at du har følgende / tilsvarende erfaring: 

Gerne erfaring inden for møbel-, træ- og inventarindustrien. 
Kan tegne i Inventor eller lignende programmer. 
Min. 2 års praktisk erfaring indenfor ovenstående opgaver.
Er udadvendt og servicemindet overfor vores kunder. 
Føler sig godt tilpas med flere bolde i luften. 

DAN MODUL A/S 

Smedevej 1, 7430 Ikast
Tlf.: (+45) 42 42 07 56
Mail: kba@dan-modul.dk 

Hjemmeside: www.dan-modul.dk  

Hos Dan Modul A/S producerer og leverer vi specialinventar med alt hvad dette indebærer.
Vi arbejder indenfor mange områder, hvor du vil komme i berøring med en bred vifte af
brancher, produkter og opgaver. 

- ER DET DIG VI LEDER EFTER? 

For os er det vigtigt, at du befinder dig godt, i et spændende og varieret job, hvor
nytænkning, struktur og selvstændighed er en vigtig del af det daglige arbejde. 



Ansøgningsfrist: 
Ansøgningen og CV bedes være Dan Modul A/S i hænde, senest mandag den 22. august 2022, 
Att.: Klaus Baisner: kba@dan-modul.dk

Der vil blive afholdt samtaler løbende, så send endelig din ansøgning hurtigst muligt, da vi ansætter så snart vi finder den
rette person til holdet.   

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Klaus Baisner på tlf.: 42 42 07 56 eller mail.: kba@dan-modul.dk

Vil du overbevises? - Så kan du tage et tjek af vores arbejde her: 

DAN MODUL A/S 
Hjemmeside: www.dan-modul.dk 
Instagram: interior_by_danmodul
Linkedin: Dan Modul A/S  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV.

Fultids stilling.
En virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone og respekt
for hinanden.
En stilling på et fagligt højt niveau, hvor du hver dag vil sparre med dine kollegaer om
opgaverne. 

Er du den rette person, kan vi tilbyde dig et selvstændigt job, hvor du bliver en del af
et dynamisk team, som arbejder i et højt tempo og har et godt fællesskab. 
Du vil få en spændende arbejdsplads, hvor hver dag byder på nye og spændende
opgaver.  

DAN MODUL A/S 

Smedevej 1, 7430 Ikast
Tlf.: (+45) 42 42 07 56
Mail: kba@dan-modul.dk 

Hjemmeside: www.dan-modul.dk  

Tiltrædelse: 
Hurtigst muligt eller efter nærmere aftale. 


