
Vi søger en projektleder med sans for et godt overblik og detaljer 

Exponent er en kombineret design-, projekt- og produktionsvirksomhed etableret i 1998, med fokus 
på design og produktion af messestande, showrooms og museumsudstillinger.  

Vi har en åben dialog om opgaverne i en uformel tone og er dedikerede til at levere de bedste 
løsninger og den bedste service for vores kunder.  

 
Jobbet 
Som projektleder får du dine egne kundeprojekter, og det er din opgave at styre dem godt i mål – 
både med hensyn til produkt, budget og deadlines. Sammen med de andre projektledere i 
afdelingen, er du med til at sørge for, at vores kunder præsenterer deres brand og produkter på 
messer på en ny og spændende måde. 
Glæd dig til en hverdag med en utrolig bred kontaktflade, hvor du både taler med kunder, 
leverandører og dine kolleger. 

 

Dine kerneopgaver bliver at: 
§ være primær kontakt til kunderne og sikre den højeste kundetilfredshed  
§ være et vigtigt bindeled mellem produktion og montører 
§ beregne tilbud 
§ indkøbe materialer 

Selvom en del af vores projekter foregår i udlandet, udfører du det meste af dit arbejde fra 
Danmark. Enkelte rejsedage kan dog forekomme på større projekter. 

Kvalifikationer 
§ Kendskab til projektledelse fra tidligere arbejde 
§ Du har gerne en baggrund fra messe/udstillingsbranchen, køkkenbranchen, arkitekt/ 

konstruktionbranchen – og du kender lidt til konstruktioner og byggematerialer 
§ Du har en udadvendt natur, og du stortrives med en hverdag fuld af kundekontakt  
§ Du er yderst struktureret og i stand til at køre flere projekter sideløbende 
§ Du taler og skriver både dansk og engelsk 

 

Vi tilbyder: 
§ Et friskt og dynamisk miljø, hvor engagement, samarbejde og godt humør er nøgleordene 
§ Fast arbejdssted er Fabriksparken 12, 2600 Glostrup 
§ Løn der modsvarer dine kvalifikationer 
§ Pensionsordning  
§ Gode kollegaer, uformel omgangstone, personalearrangementer 

 

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Er du den rette person til jobbet, så send din ansøgning 
samt CV til: Michael Mogenshøj - mm@exponent.dk. Har du yderligere spørgsmål, ring til Michael 
på 4055 3720 


