
Arbejdsopgaver
Eurostar Danmark søger en entrepriseleder til vores kontor i Odense
afdelingen for vejmarkering på Fyn & Sydjylland. Dit arbejdsområde
vil overordnet bestå i at lede flere sideløbende entrepriser, som du 
har ansvaret for fra start til slut. Herudover kan arbejdsopgaver være 
ressourcestyring, løbende kommunikation og samarbejde med 
formænd på de igangværende entrepriser.

Kompetencer
Du vil som entrepriseleder skulle samarbejde med et team af kolleger 
samt eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger derfor vægt på, at du 
har et godt humør, udviser modenhed og engagement, er fleksibel 
og ansvarlig – og kan arbejde selvstændigt, da der kan forekomme 
skiftende arbejdstider afhængigt af entrepriserne. Du vil, i høj grad, 
have mulighed for at planlægge og udføre dit eget arbejde inden for 
de overordnede rammer.

Du må gerne have en studentereksamen eller handelsskoleeksamen, 
men det er ikke et krav. Vi forventer, at du har erfaring fra branchen eller 
lignende brancher, eller alternativt har erfaring med entrepriseledelse/
projektstyring. Har du ikke brancheerfaring, vil vi introducere dig til 
branchen. Du bør altid være indstillet på at lære nyt, og du vil få gode 
muligheder for personlig udvikling. Det er tillige en forudsætning, at 
du har et rimeligt IT-kendskab således, at du finder dig tryg ved at 
anvende almindelige teknologiske hjælpemidler, idet en stor del af 

vores arbejde og kommunikation foregår ved brug af computer  
(f.eks. planlægning og sagsbehandling via e-mails mv.).

Løn
Løn og pension i forhold til kompetencer.

Ansøgning og tiltrædelse
Ansøgningsfrist er den 21. februar 2019, hvor vi skal have ansøgningen 
og dit CV i hænde. Ansøgning og CV stiles til Eurostar Danmark A/S, 
Hvidkærvej 33, 5250 Odense og mærkes »entrepriseleder«. Alternativt 
kan den sendes via e-mail til: pch@eurostar.as.

Ønsker du at høre nærmere om stillingen, er du meget velkommen 
til at kontakte Per Christian Hansen på mobil 42 14 83 10. Stillingen 
ønskes tiltrådt primo marts eller efter aftale.

Du kan læse mere på www.eurostar.as.

Eurostar Danmark leverer alle former for professionel vejmarkering 
– af højeste kvalitet – til offentlige og private virksomheder i Danmark. 
Rådgivning og løsninger gennemføres med udgangspunkt i den 
enkelte virksomheds behov – med fokus på optimale resultater. 
Eurostar Danmark er en del af SafeRoad Group – Nordens største 
virksomhed inden for vejmarkering, skiltning og trafiksikkerhed.
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Eurostar Danmark A/S søger

 Entrepriseleder
Er du vores nye entrepriseleder i vores Odense-afdeling?


