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SAXE Hansen A/S søger Projektleder 
 
 
SAXE Hansen A/S, Laurbjerg (nær Randers) søger en projektleder til at varetage opgaver i forbindelse med udvikling 
og leverancer af automationsprojekter primært til den plastforarbejdende industri i Skandinavien. 
 
 
OM JOBBET 
 
Vores produkter er overvejende robotanlæg til plastindustrien, typisk bestående af 6 aksede robotløsninger, Co-Bots 
og lineære servo-robotter. Vi henvender os primært til større kunder, som ønsker turn-key løsninger til automatisering 
af deres produktion 
 
Du skal have erfaring med projektledelse og være fortrolig med at arbejde i et miljø hvor der ikke er langt fra 
beslutning til handling. Vores team i Laurbjerg består af 14 motiverede medarbejdere, der konstruerer, fremstiller, 
monterer, tester og servicerer en lang række robotløsninger, som oftest i forbindelse med sprøjtestøbning af 
plastemner. 
 
Du får ejerskab af projekterne og skal sørge for at føre dem i mål. Du er involveret i projektet, fra det er sluppet i 
salgsafdelingen til det står til endelig SAT godkendelse hos kunden.  
 
Personlige Egenskaber 
 
Du er teknisk velfunderet og interesseret i teknik og robotløsninger. Du skal være vant til at arbejde i et skiftende 
tempo, hvor der til tider vil være pres på og til tider vil det være op til dig at definere dine opgaver. 
 
Du skal være i stand til at læse og forstå tekniske tegninger, el-diagrammer og dokumentationspakker, samt at kunne 
kvalitetssikre disse.  
 
Du skal kunne holde styr på underleverandører, leverancer, indhente tilbud og forhandle priser med disse og du skal 
være struktureret i dine arbejdsprocesser og have erfaring med at arbejde i: 

 
o MS Project eller lignende projektstyringsværktøjer (ikke krav, men en fordel) 
o SolidWorks/AutoCad eller andre konstruktionsprogrammer. 

 
Du skal være positiv på opgaven og fokuseret på at få den afsluttet og du skal ikke være bange for at gribe værktøjet 
og hjælpe til med at få tingene lavet. 
 
Vi tilbyder: 
 
En spændende arbejdsplads i rivende udvikling med højt til loftet og plads til god humor. 
Et godt og velfunderet team af medarbejdere der alle er dedikeret for at få opgaven løst i højeste kvalitet. 
En fleksibel og jordnær virksomhedskultur, hvor afstande fra top til bund ikke er store. 
Er du den rette person, vil der være rig mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. 
 
Selvfølgelig får du fleksible arbejdstider efter aftale. Løn forhandles efter kvalifikationer. 
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Send din ansøgning og dit CV til: 

 

 
SAXE Hansen A/S, Laurbjerg 
Nørregade 11A, Laurbjerg 
DK-8920 Langaa 
Danmark 
 
Telefon:  +45 4497 7022 
Mail: hr@saxe-group.com 
 

 
For yderligere information kontakt: 
 
 
Morten Møller (Site Manager): 
Mail: mm@saxe.group.com 
Telefon: +45 2096 0760 
 
Kasper Baastrup Haun (CTO): 
Mail: kbh@saxe-group.com 
Telefon: +45 2851 8590 
 

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen/Best regards/Mfg  
 
 
SAXE Hansen A/S 
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