
 

 

Projektleder i Nuuk til  
Grønlands bedste 
entreprenørvirksomhed!  
 
 

Har du flair for mennesker og god sans for byggeprojekter,  
- herunder tids- og økonomistyring på byggesager? 
 
- Og har du lyst til at arbejde i en byggevirksomhed, hvor kvalitet, faglig stolthed 
samt udvikling og super spændende projekter er en del af arbejdsdagen? 
 
 
Om jobbet 
EMJ-Atcon Greenland A/S er i rivende udvikling og fremtiden tegner positivt for virksomheden. Der er allerede en række projekter i 
bogen for den næste lange periode. Derfor søger vi nu en ny kollega til vores stærke projektleder-team.  
 
Som projektleder vil du blive en del af et dynamisk team i EMJ-Atcon’s projektafdeling, hvor du – udover projektsamarbejde med 
håndværkere – også vil få tre engagerede og erfarne projektleder-kollegaer. EMJ-Atcon er en byggevirksomhed, hvor kvalitet, 
kundetilfredshed og faglig stolthed er de vigtigste rettesnore. Hos os kombineres faglig udvikling og videreuddannelse med 
spændende udfordringer og best practice byggeerfaringer tilpasset de arktiske forhold.      
  
Som Projektleder hos EMJ-Atcon får du ansvaret for byggeopgaver i størrelsesordenen DKK 20 – 100 mio. primært 
indenfor følgende opgaver og funktionsområder: 
  

• Styring og opfølgning på projekter i forbindelse med tid, økonomi, underentreprenører og kvalitet  
• Sikring af, at sikkerhedskravene til enhver tid overholdes 
• Kontakt til bygherrer, myndigheder og rådgivere 
• Koordinering af opgaver  
• Koordinering og planlægning af bemanding 

  
 
Om dig 
Vi søger en person med drive og energi, som har lyst til at arbejde med projekt- og byggeledelse og som ønsker at indgå i et positivt 
samarbejde med virksomhedens kunder, samarbejdspartnere og øvrige kollegaer. 
 



 
Du har muligvis (men ikke nødvendigvis) en håndværksmæssig baggrund. Vigtigst er det, at du kommer med en uddannelse som 
byggetekniker, bygningskonstruktør eller ingeniør. Vi forventer, at du har et par år på bagen med erfaring indenfor projekt- og 
byggeledelse. 
 
Vi forestiller os, at du er IT hjemmevant og hurtigt kan sætte dig ind i nye systemer. Du har ligeledes flair for tids- og 
økonomistyring på byggesager samt en god forståelse for projektstyringsværktøjer som f.eks. Excell og MS Project. 
Afgørende er naturligvis også, at du har lyst til tilværelse i Grønlands smukke natur og interesse for landets spændende kultur og 
historie. 
  
Den rette kandidat til jobbet, forestiller vi os besidder følgende kompetencer: 
  

• Du er fokuseret på kunden og på at skabe en god byggeproces fra start til slut 
• Du er synlig og kommunikerer klart og effektivt  
• Du er lydhør over for andres ideer, men kan også træffe egne afgørelser, når dette er nødvendigt 
• Du brænder for at motivere og udvikle medarbejdere herunder at sætte dem nye mål 
• Du er en stærk teamplayer med åbenhed som en naturlig del af din måde at arbejde på 
• Du er selvstændig, ansvarlig og pligtopfyldende 
• Du er tillidsvækkende, engageret og interesserer dig for dit arbejde 
• Du motiveres af at skabe resultater og formår at motivere dine omgivelser således, at I sammen opnår disse  

   
 

 
 
 
 
Om mulighederne 
EMJ-Atcon er en sund og velfungerende virksomhed, hvor alle 50 medarbejdere arbejder engageret og kvalitetsbevidst med deres 
opgaver. Arbejdsdagen er præget af en positiv omgangstone, et stærkt fællesskab samt kontinuerlig faglig udvikling. 
  
Med jobbet tilbydes: 
  

• Et job i en dynamisk virksomhed, hvor du vil få stor faglig sparring med kompetente kolleger 
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt job med gode muligheder for personlig udvikling 
• Mulighed for spændende udfordringer i en virksomhed præget af forandringer 
• God løn samt ansættelsesvilkår, som matcher dine kvalifikationer  
• Bolig kan tilbydes og der ydes gerne hjælp til evt. jobsøgning for en medfølgende partner og skoleløsninger for dine børn  

   
               
Om EMJ-Atcon Greenland A/S 
 EMJ-Atcon Greenland er en grønlandsk entreprenørvirksomhed med dybe rødder i landet. Virksomheden er resultatet af en fusion 
mellem EMJ Grønland, som i sin oprindelige struktur blev stiftet i 1992, og ATCON, som blev etableret i 1971. EMJ-Acton Greenland 



 
arbejder både for offentlige og private bygherrer og udfører projekter i total-, hoved- og fagentrepriser, hvoraf egne arbejder er 
beton- og tømrerarbejder. 
  
EMJ-Atcon Greenland er engageret i alle former for byggeri fra boliger, kollegier og institutioner over erhvervsbyggeri samt el-, 
vand- og kraftforsyning til minesupport. 
  
EMJ-Atcon Greenland er en velrenommeret virksomhed, som er fagligt velfunderet med et rutineret team af medarbejdere. Der 
lægges vægt på at drive virksomhed med en pragmatisk tilgang til projekterne med et stærkt fokus på at frembringe de rigtige 
løsninger. 
 
Aktuelt har virksomheden 50 fastansatte medarbejdere inden for fagområderne Tømrer, Murer, Beton, Projektleder, 
Administration, Ledelse og Specialopgaver. EMJ-Atcon’s hovedsæde ligger i Grønlands hovedstad, Nuuk. 

 
Interesseret?  
Har du lyst og mod på at sætte dit præg på Grønlandsk byggeri og samtidig være en del af en spændende virksomhed i vækst, så 
skynd dig at kontakte os hurtigst muligt - vi mangler dig! 
 
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som kan fremsendes til afdelingsleder Henrik Strand på mail: hs@emj.gl 
  
For yderligere information kan du også kontakte Henrik telefonisk på +299 588844 - Endelig ansøgningsfrist: 9. oktober - 2020  

 
 


