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+45 70 11 50 11

Proaktiv og struktureret projektkoordinator til
Bording Danmark A/S
Bording Danmark har travlt med en masse spændende projekter og har brug for
endnu en dygtig projektleder til vores kontor i Glostrup. Vi søger en dygtig og
robust projektkoordinator, der trives med mange bolde i luften og er god til at
bevare det store overblik i en travl hverdag.
Du er vant til at arbejde med kunder og har en proaktiv tilgang til kundedialogen.
Du er en do’er og får ting til at ske med knivskarp struktur, så ingen af boldene
ryger på gulvet eller lander mellem to stole
Opgaverne:
-

Du er en del af vores team i Glostrup, der supporterer vores KAM´ere og vores
kunder.
Du håndterer og servicerer derfor kunder, fra tilbudsgivning, ordrebehandling,
projektledelse til fakturering og opfølgning.
Du koordinerer opgaver og projekter med mange aktører – også i udlandet.
Du hjælper kollegaer på tværs af hele organisationen med dine kompetencer.

Din profil:
-

Stort koordinatorgen med benhård struktur og overblik
Du har en sælgende adfærd og kan selv styre kunder og projekter fra A til Z
God problemknuser, der kan holde hovedet koldt og kunderne varme
Du tænker kommercielt og har gode kommunikationsevner.
Fornuftige engelskkundskaber i skrift og tale.
Dreven bruger af office-pakken.
Du har gerne erfaring fra den grafiske branche, reklamebranchen eller
beslægtet.
Du er vant til at handle med udenlandske leverandører.
Du tager ansvar, løser problemer og elsker, når tingene skal gå stærkt.

Du kommer til at arbejde som det koordinerende centrum i forhold til store og
mellemstore kunder.
Hos Bording Danmark har vi en passion for kommunikation – og for at gøre det
godt på vegne af vores kunder. Kunderne spænder bredt, fra de største på C25
indexet til de kreative reklamebureaer til kommuner og NGO’ere. Vi er 75
medarbejder i Aarhus, Aalborg og Glostrup. 45 af dem bliver dine daglige
kolleger på kontoret i Glostrup, som vi deler med vores søsterselskab Fiftytwo.
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Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Morten Thopholm på 40 16 17 14.
Vi glæder os rigtigt meget til at modtage din ansøgning og CV på
mot@bording.dk. Angiv gerne ”Ansøgning projektkoordinator” i emnefeltet.
Vi holder løbende samtaler og tiltrædelse er snarest muligt.
Bording Danmark er en del af Bording Group og det børnoterede F.E. Bording,
som dækker hele paletten inden for Marketing Communication Services.
Koncernens 3 fokusområder: Rådgivning, IT-løsninger og Cross media
eksekvering, betyder at vi strækker over hele værdikæden inden for Marketing
Communication Services.
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