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PROJEKTKONSULENT i RELOC 

Drømmer du om at indgå i et stærkt team og samtidig være ansvarlig for dine egne projekter? Brænder du for 
rådgivning, logistik og koordinering, og er du klar til at gå ”that ekstra mile” for kunderne? Så bør du måske blive 
Projektkonsulent i RELOC. 

RELOC A/S er en dynamisk og succesfuld konsulentvirksomhed inden for Relocation- og move management, som 
rådgiver nogle af Danmarks største virksomheder inden for en bred vifte af logistiske løsninger. 

I tæt samspil med organisationens ledelse bliver du som projektkonsulent ansvarlig for at koordinere kundeprojekter fra 
A-Å. Du er kundens rådgivende sparringspartner og skal til hver tid sikre et logistikoverblik og en gnidningsfri 
projektafvikling, som giver værdi for kunden. 

Om jobbet 
Som projektkonsulent bliver du et vigtigt kommunikativt bindeled mellem mange interessenter, herunder 
projektstyregruppen, ansatte og ledelsen hos kunden, leverandører mfl. 

Du skal bevare overblikket, koordinere og planlægge op til 700+ delprocessor afhængig af projektets størrelse. Du skal 
kunne strukturere dine opgaver og besidde en høj detaljegrad. 

Når projektet er igangsat, vil du være ansvarlig for arbejdsfordeling, prioritering og ledelse af flere teams, herunder 
underleverandører samt RELOCs egne team-medarbejdere. 

Jobbet kræver en høj grad af fleksibilitet, og to arbejdsdage er sjældent ens, idet du nogle dage vil arbejde fra kundens 
lokation og andre dage på kontoret. På grund af projekternes omfang og karakter skal du være parat til at arbejde uden 
for almindelig arbejdstid og i weekender. 

Dine personlige og faglige kompetencer 

• Du tager ansvar og motiveres af at styre egne projekter og opnå resultater. 

• Du er en teamplayer, som sparrer med dine kolleger og gerne giver en hjælpende hånd. 

• Du kan bevare overblikket og er dygtig til at planlægge og koordinere. 

• Du er serviceminded og kan agere løsningsorienteret overfor kunden. 

• Du er tillidsskabende og kan kommunikere på alle niveauer i en organisation. 

• Erfaring fra møbelbranchen, byggebranchen, facility mangement, logistik, change management, space 
planning, indretning, arkitektarbejde e.l. vil være en fordel. 

• Projektuddannelse og/eller kendskab til autocad/REVIT er en fordel, men ikke et krav. 

• Du er i besiddelse af kørekort. 

Vi tilbyder 

• En dynamisk, selvstændig og alsidig hverdag med en uformel omgangstone. 

• En fleksibel og moderne virksomhed, hvor du har mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. 

• Mulighed for stor grad af indflydelse på egne projekter, interne processer og tilrettelæggelse af din dagligdag. 

• Løn efter kvalifikationer samt pensionsaftale, mulighed for sundhedsordning og personaleforening. 

Søg jobbet: 
Hvis du kan se dig selv i stillingen som RELOCs nye projektkonsulent, vil vi gerne høre fra dig. 

Send din ansøgning og CV til Projektchef Fie Hollis via fho@reloc.dk 

Vil du læse mere om vores virksomhed, så besøg hjemmeside www.reloc.dk. 

http://www.reloc.dk/

