
 

Vi bygger tankstationer – Vil du være vores nye projektleder? 
 
Vil du udfordre dine evner som projektleder og træde ind i et fantastisk team af kollegaer og 
samarbejdspartnere, så skal du læse videre her. Det går godt for Ipart, både i forhold til ordreindgang og 
levering, og derfor udvider vi projektafdelingen med en ekstra projektleder.  
 
Din nye hverdag 
Du vil få ansvaret for at projektere og lede tankstationsprojekter fra A til Z.  Vi bygger stationer i højeste 
kvalitet på rekordtid, og det stiller store krav til måden, vi forbereder og gennemfører vores byggeprojekter 
på. 
 
Du kommer til at lede byggepladsen, både når vi etablerer helt nye tankstationer på bar mark, samt når vi 
opgraderer og renoverer eksisterende sites. Din hverdag vil blive meget alsidig og du vil komme til at bruge 
al din erfaring fra ledelse af byggepladser. Både når du skal forberede projekterne og når du skal styre og 
udføre arbejdet on-site. Vi arbejder meget hands-on, og vi har erfaring med, at de bedste resultater 
kommer i hus, når vi er til stede på byggepladsen. Det tager kun 3 uger at bygge en helt ny station, så selve 
byggeprocessen er præget af korte intense sprints.  
 
Dine opgaver vil blandt andet være: 
 

- Ledelse af byggepladser  
- Projektledelse fra A-Z på både økonomi og leverancer 
- Sikre processen fra projektering til succesfuld overdragelse til bygherre 
- Deltage i koordineringsmøder med eksterne parter og ingeniørfirmaer  
- Sikre løbende dokumentations- og kvalitetssikring  
- Planlægning af leverancer og underleverandører 
- Sikring af arbejdsmiljø på byggepladsen 

 
Din profil 
Du kan have mange indgange til stillingen, men vi forestiller os, at du har erfaring med lignende opgaver. 
Det er din erfaring som projektleder vi ser efter, vi skal nok sørge for grundig oplæring i vores verden af 
tankstationer. Du arbejder målrettet og struktureret med dine opgaver, og du er god til at finde løsninger 
på uventede situationer efterhånden som de måtte opstå.  
 
Vores succes på byggepladsen opnår vi i høj grad, fordi vi, udover det faglige, også skaber en god stemning 
blandt alle involverede. Når det sociale fungerer, og holdånden er i top, bliver alting meget nemmere i 
længden. 
 
Om Ipart 
Hos Ipart arbejder vi sammen i et tæt og uformelt miljø, hvor vi altid er parate til at hjælpe hinanden. Vores 
arbejdsopgaver kræver, at vi er gode til at arbejde sammen, så du vil altid have et stærkt bagland til at 
hjælpe dig i hverdagen.  
 
IPART er et projekt- og udviklingshus, med speciale i udvikling og opsætning af tankstationer, og visuel 
identitet i bygningskonstruktioner. Vi følger opgaver fra start til slut og har omfattende erfaring inden for 
stålproduktion, montage og bearbejdning. Vi er både grundige og gemytlige. For os er det afgørende, at 
samarbejdet med vores kunder afspejler en fælles forståelse af opgaven såvel som et fælles værdisæt. Ipart 
Aps er opstartet i 2014 af Mads Vestergaard Krøgholt og tæller i dag 20 medarbejdere. 
 



 

Ansættelse og vilkår 
Du vil blive tilknyttet vores udviklingsafdeling på Industrivej 9 B, 8450 Hammel. Løn og ansættelsesvilkår 
afspejler stillingen og du vil referere til Direktør Mads V. Krøgholdt.  
 
Tiltrædelse: hurtigst muligt 
 
Ansøgning 
Hvis du synes, at stillingen lyder interessant, så send din ansøgning med CV til Mads Østergaard / HR på 
mail: mpo@ipart.dk Mærk ansøgningen ”Projektleder”. Vi gennemgår løbende ansøgninger og lukker 
opslaget, når vi har fundet den rigtige medarbejder.  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til vores direktør Mads V. Krøgholdt, på tlf: 
51905333 
 
 
 


