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Lekolar |sis er det danske datterselskab i den nordiske koncern Lekolar. Lekolar beskæftiger ca. 370 medarbejdere på nordisk plan og udvikler og indretter lærende miljøer til både skoler 
og institutioner. Produktplatformen omfatter blandt andet møbler, legepladser, legetøj og hobbymaterialer. Lekolars danske salgskontor ligger i Glostrup, tæt ved offentlig transport.   
Vi har en tydelig CSR-politik med etisk regelsæt for vores leverandører og er ISO9001-og ISO14001-kvalitets- og miljøcertificerede. Vi arbejder aktivt med at implementere FN’s 
verdensmål i hele vores forretning og har fokus på cirkulær økonomi, miljømærkning af produkter og bæredygtighed til fremtidens læringsmiljøer i nordiske daginstitutioner og skoler.  

Montagechef med drive og overblik søges til styring af spændende projekter 

Som montagechef hos Lekolar SIS vil du have det overordnede ansvar for at styre vores større uderums- og 
møbelprojekter, herunder fremdrift på byggepladsen samt tilsikring af, at projekterne monteres og leveres 
efter gældende regler og aftale. Du vil have et stærkt internt koordinatorteam med på holdet til at sikre, at 
vores uderumsprojekter og større møbelprojekter er en succes. 

Projekterne vil omfatte legeplads, sports-/fitness-/træningsudstyr, skaterparker, multibaner og 
opholdsområder til alle aldre samt naturligvis større entrepriseleverancer på møbler. De fleste projekter 
udføres på Sjælland. 

Du vil være til stede på byggepladserne, hvor du deltager i byggepladsmøder med entreprenør/kunde i 
nødvendigt omfang, og hvor du udfører løbende tilsyn for at sikre fremdrift og kvalitet. Du vil have 
montørkontakten på projekterne og er med til at sikre, at de montører, som er ansat på opgaven, leverer 
og dokumenterer kvaliteten på projektet. Du vil i perioder også assistere med håndtering af mindre 
projekter fra kontoret. Som udgangspunkt er du involveret i flere projekter på samme tid. 

Du vil have ansvaret for entreprenørkontrakter, montørkontrakter og -aftaler samt KS-materiale. 

Vores forventninger til dig: 
• Som person er du løsningsorienteret, udadvendt, troværdig og med stor gennemslagskraft
• Du er i stand til at bevare overblikket, selv i pressede situationer, og du er stærk i forhandlinger
• Du har en god forståelse for at få dagligdagen på kontoret til at fungere, er god til at samarbejde og trives i 

et miljø, hvor der også er plads til grin og humor
• Du er vant til at interagere med mange forskellige interessenter
• Du har erfaring som entreprise- eller projektleder på større anlægsprojekter
• Du har kendskab til AB 18 (tidligere AB 92) og BR 18
• Kendskab til legepladsbranchen samt DS /EN 1176 og øvrige relevante standarder er en fordel, men ikke et 

krav
• Du har kørekort

Dine forventninger til Lekolar SIS: 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et salgsorienteret team med en uformel og åben 
omgangstone. Du får en fuldtidsstilling med fast løn efter kvalifikationer, pensionsordning, 
sundhedsforsikring og kantineordning. Du vil referere direkte til den administrerende direktør. 

Ansøgningsfrist: 
Ingen fast dato, da vi venter på den rette kandidat. Ansøgning samt CV bedes sendt til vores HR-ansvarlige Marlene 
Højhus via mail: marlene.hojhus@lekolar.dk. Har du spørgsmål til stillingen, som ikke fremgår af ovenstående 
beskrivelse, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Jesper Mortensen på telefon 40 15 40 08. 

http://www.lekolar.dk/

