Projektleder søges til
nyoprettet stilling
Har du et godt overblik, og kan du lide at have mange bolde i luften?
Vil du være med til at gøre en forskel?

Både for Midtjyske Jernbaner og for den grønne omstilling
– så er det lige præcis dig, vi søger!

Projektleder til Midtjyske Jernbaner
Er du skarp på projektledelse? Så har vi en masse spændende projekter hos Midtjyske
Jernbaner. Stillingen er nyoprettet, og du refererer til Projekt- og udviklingschefen. I
samarbejde med ham, bidrager du til udarbejdelse og vedligeholdelse af Midtjyske
Jernbaners overordnede projektplan.
Som projektleder kommer du til at arbejde med projekter, som spænder bredt
indenfor jernbaneverdenen. Nogle af de projekter vi skal lykkes med indenfor de
næste 5 år er:
o

Idriftsættelse af Danmarks første batteritog

o

Opførelse af multifunktionel ladeinfrastruktur til ladning af tog, busser og biler

o

Opgradering af perroner på Lemvig station

o

Sporfornyelse af banestykket Rønland – Thyborøn

o

Implementering af nye tekniske sikkerhedsregler på Vestbanen

o

Nedlæggelse og/eller sikring af usikrede overkørsler på Lemvigbanen

Midtjyske Jernbaner har en ambition om at være Danmarks grønneste jernbane.
Blandt andet bliver vi den første jernbane i Danmark, der kommer til at køre med
batteritog.
Vi er ”fremme i bussen” – selv om vi kører tog. Staten har udvalgt Midtjyske
Jernbaner til at forestå indkøb og ”real-life test” af batteritog som de første i
Danmark. Selv om vores historie går mere end 140 år tilbage, anses Midtjyske
Jernbaner i dag for at være en af de mest kreative og nytænkende virksomheder i
branchen.

Dit håndværk er at tage ansvar for at drive en proces
fremad i dialog med andres faglighed
Som projektleder hos Midtjyske Jernbaner har du ansvaret for de tildelte projekter, omhandlende alle
fagområder, fra projektets start til aflevering til drift/organisation. Du er ”hands-on” projektleder, dvs.
du arbejder også selv på projekterne. Det handler derfor ikke kun om at, planlægge, budgettere,
organisere og styre projekterne, men i høj grad også om selv at ”tage fat”. Du har et godt overblik og du
skal være skarp i sondringen af grænseflader - både når der er eksterne rådgivere tilknyttet et projekt,
men også de interne projekter imellem.
Du er et nysgerrigt menneske, der kan navigere i at samle mange forskellige fagligheders input med en
forståelse af den kontekst, sagerne indgår i.
Du kommer til at arbejde ud fra kontoret i Lemvig, og vi foretrækker derfor, at du bor i rimelig afstand
fra arbejdspladsen og dermed projekterne.

Primære opgaver:
o

Udarbejdelse af projektbeskrivelser for nye projekter

o

Sikre koordinering imellem flere igangværende projekter

o

Projektledelse af større og mindre projekter, herunder udarbejdelse af budgetter, kontakt til eksterne og
interne partnere, planlægning, koordinering, opfølgning og rapportering

o

Gennemføre tildelte projekter samt implementering til drift/organisation

o

Sikre at alle interne og eksterne grænseflader synliggøres i projekter, så alle afdelinger ved, hvornår de
bliver involveret

o

Risikovurdere gennem hele processen

o

Udvise sikkerhedsmæssigt korrekt adfærd under arbejdets udførelse

o

Selvstændigt at foranstalte alle nødvendige tiltag iværksat i forbindelse med løsning af opgaver inden for
afdelingen

o

Diverse større og mindre tværgående opgaver i Midtjyske Jernbaner

Godt overblik med sans for detaljerne og god
forretningsforståelse:
Du skal kunne arbejde både selvstændigt og indgå i et projektteam. Du trives med at tage initiativ og
samarbejde på tværs af faggrupper i hele organisationen.
Som person har du gode analytiske evner, arbejder målrettet og resultatorienteret og sikrer
fremdrift i projekterne.

Dine faglige kvalifikationer:
Du har erfaring med at arbejde med projekter og projektbeskrivelser og erfaring med praktisk
projektledelse.
Hvis du har erfaring med jernbane, er det en fordel, men ikke et krav. Du kan også have din erfaring
fra relaterede områder f.eks. bygge- og anlægsbranchen eller lignende.

o

Du har gerne suppleret din projektledererfaring med relevant uddannelse inden for
projektledelse evt. Prince 2 eller lignende

o

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og har gode kommunikationsevner

o

Du har kørekort til personbil

o

Du har gerne kendskab til kvalitet- og sikkerhedsledelsessystemer, jernbanesikkerhed og CSM
(et højt ønske, men dog ikke et krav)

Vi tilbyder:
En spændende stilling med et stort ansvar, spændende udfordringer og en bred kontaktflade. Du
bliver en del af en flad organisation med en sprudlende vestjysk kultur, og så får du Danmarks
bedste kollegaer, som glæder sig til at byde dig velkommen.

Din nye arbejdsplads…
Hos Midtjyske Jernbaner har vi en ambition om at være Danmarks grønneste
jernbane og har netop underskrevet købskontrakt på syv nye batteritog.
Batteritogene, der skal køre på Midtjyske Jernbaners togstrækninger HolstebroSkjern og Vemb-Lemvig-Thyborøn, bliver de første af slagsen i Danmark og skal
erstatte vores nuværende dieseltogsæt fra ultimo 2024.
Midtjyske Jernbaner forsøger altid at ”komme op i helikopteren” og inviterer
gerne andre virksomheder eller kollegaer fra branchen, kommuner, region og
staten med i vores projekter, da vi mener, at bredt samarbejde skaber gode
synergier og er til fælles bedste.
P.t. er vi ca. 60 medarbejdere, men vi har vokseværk, for der venter os mange
spændende projekter både på kort og længere sigt. Vi lægger stor vægt på et
godt arbejdsmiljø og høj trivsel med fokus på frihed under ansvar. Vores flade
organisation sikrer, at der ikke er langt fra idé til handling.
Du kan læse mere om os på www.mjba.dk eller søge stillingen her:
Projektleder til Midtjyske Jernbaner
Interesseret i at høre mere om selve stillingen?
Alle henvendelser vedr. stillingen skal foregå til Human Talent ApS. Du er
velkommen til at kontakte rekrutteringsansvarlig Trine Sangill på 2990 0025 for
yderligere oplysninger om stillingen.

