
Kunne du tænke dig en selvstændig og central rolle med stort ansvar og indflydelse? 

Vi er en virksomhed med 25 passionerede kollegaer med egen produktion, tegnestue samt
salgs- og projektafdeling. Vi er i rivende udvikling, med et stærkt brand, langvarige kunderelationer 
og en sund virksomhedskultur. 

I Dansign arbejder vi med wayfinding og visuel kommunikation i byggerier. Vi er ledende indenfor vores 
felt og vores kunder spænder vidt fra arkitekter og designere til ejendomsselskaber, facility managers, 
statslige og offentlige institutioner samt private virksomheder. 

Vi værner om vores gode arbejdsklima og vores unikke samarbejde på tværs af alle arbejdsområder. 
I Dansign er der højt til loftet, og vi har en flad organisationsstruktur. 

Projektledelse og kundekontakt
Som projektleder i vores salgsafdeling får du en central rolle, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med 
dine kolleger i afdelingen omkring projektering og udførelse af løsninger for virksomheder og organisationer. 
Du vil have en stor grad af selvstændig tilrettelæggelse af de daglige arbejdsopgaver, som primært vil være: 

      Kundekontakt, herunder behovsafklaring og opfølgning på opgaver
      Udarbejdelse af tilbud og ordrebekræftelser til kunder
      Tilbudsindhentning hos underleverandører i Danmark og udlandet
      Briefing af grafikere og montører

Du skal have erfaring med at styre projekter og det er et krav, at du har erfaring indenfor skiltebranchen. 
Du skal være struktureret, være på forkant samt være detalje- og handlingsorienteret. Kundepleje er i 
centrum hos Dansign, og det er derfor vigtigt, at du er serviceminded af natur. Du skal trives med at 
have adskillige opgaver/projekter kørende ad gangen, hvor ikke to opgaver er ens. 

Er du interesseret?
Så hører vi meget gerne fra dig. Send din ansøgning og CV på mail til:
info@dansign.dk cc cgj@dansign.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen, så er du velkommen 
til at ringe til Carsten Godsk på tlf. 2244 4664. 
Ansættelse snarest muligt. Vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge, de kommer ind.

Kundeorienteret
projektleder 

Dansign er leverandør af arkitektoniske og fleksible skilteløsninger i høj kvalitet og unikt design. Siden 1982 har Dansign fungeret som 
arkitektens/designerens/entreprenørens medspiller i udviklingen af skilte- og wayfindingløsninger. Vi leverer traditionelle og elektroniske 
wayfinding- og skilteløsninger til hele verden gennem egne repræsentanter samt et udbredt globalt partnernetværk.

Nøglen til Dansigns succes ligger i et kompromisløst fokus på design i høj kvalitet, fleksibilitet, evnen til at tænke anderledes samt yde en 
enestående kundeservice. Dette, kombineret med en konstant produktudvikling og bæredygtig tankegang, er grunden til, at vores kunder 
kommer tilbage til Dansign med nye projekter år efter år.


