
Ambitiøs og erfaren projektleder til professionelle køkkenindretninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du håndtere store projekter, og føler dine kunde sig i trygge hænder? Har du flair for 
indretning og design, erfaring med CAD tegnearbejde og kan du jonglere med en tommestok? 
Trives du i en afvekslende hverdag med nogle dage på kontoret og andre dage hos dine kunder? Så 
er du måske vores nye projektleder.  
 
KEN STORKØKKEN står bag nogle af landets største professionelle køkkenindretninger. Vores 
mission er at sikre kunden optimal funktionalitet i storkøkkenet via en professionel, individuel 
rådgivning og et bredt program af kvalitetsbaserede produkter og serviceydelser. Til vores 
projektafdeling søger vi nu en ambitiøs og erfaren projektleder, som får til opgave at levere 
landets flotteste storkøkken løsninger.   
 
Som projektleder hos KEN STORKØKKEN får du en spændende og alsidig hverdag, hvor du 
håndterer køkkenprojekter i hele Danmark i et tæt samspil med dine kollegaer i projektafdelingen, 
konsulenterne på landevejen og vores samarbejdspartnere og leverandører. I et projekt er du fra 
start til slut i løbende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge i hele processen. Igennem 
kommunikation og opfølgning sikrer du, at budgetter, tidsplaner og kvalitetskrav overholdes til 
punkt og prikke, så vores kunder får en topprofessionel oplevelse. Du bliver en del af et 
velfungerende team på 12 kollegaer med projekt- og kategorichef Sture Madsen i spidsen. 
Ønsker du at vide mere omkring vores tidligere projekter, kan du læse meget mere lige her. 
 
Dine primære arbejdsopgaver 

• Kundemøder 
• Rådgivning og inspiration indenfor indretning af storkøkkener og buffeter 
• Beskrivelse af installationstegninger og optegning i CAD 
• Kontrolmålinger 
• Montagekoordinering 
• Tilbudsgivning 
• Opfølgning ift. budgetter, tidsplaner og kvalitetskrav 
• Dialog med vores samarbejdspartnere og leverandører 

 
 



Dine kvalifikationer 
• Uddannelsesmæssig baggrund indenfor byggebranchen, køkkenbranchen, handel eller 

noget tilsvarende 
• Kendskab til storkøkkenbranchen vil være en fordel 
• Erfaring fra en lignende stilling 
• Flair for indretning og design 
• Velformuleret på dansk både skriftligt og mundtligt 
• Generel god systemforståelse og velbevandret indenfor excel og word 
• Erfaring med tegneprogrammer, gerne VectorWorks 
• Kendskab til Navision vil være et plus 

 
Som person er du imødekommende, god til at lytte og diplomatisk og sætter helt naturligt kunden 
i centrum. Du er ansvarsbevidst, struktureret og du kan håndtere flere større projekter på samme 
tid. Du er ambitiøs, kan tænke selv og dine analytiske evner er garant for, at dine leverancer altid 
er på et højt kvalitetsniveau. Vi vægter personligheden højt og det er vigtigt, at du er en 
holdspiller, men samtidig kan lide at arbejde selvstændigt.  
 
Dine muligheder 
Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job med gode karrieremuligheder både personligt og 
fagligt. Du bliver en del af en uformel virksomhed med dygtige, engagerede kollegaer og et super 
godt arbejdsmiljø. Attraktiv lønpakke som forhandles individuelt efter kvalifikationer. 
 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Sture Madsen på tlf. 2168 3640. 
Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning samt CV med foto, som du hurtigst muligt 
bedes sende til Connie Sehested Juul på cj@kenstorkoekken.dk. Vi indkalder løbende til samtaler 
og håber, at vores nye projektleder kan tiltræde primo 2022. 
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