
COPI Group søger en ny projektleder

Vi søger en projektleder med års erfaring fra byggebranchen, gerne fra totalentreprenørvirksom-
hed - erfaring med byggeledelse er et must, erfaring med projekteringsledelse vil være en fordel.  
Du kommer til at arbejde i et dedikeret og teknisk velfunderet team, og vi forstiller os at du er 
ingeniør, konstruktør eller lignende. Det er en vigtig kvalifikation for jobbet at kunne gennemskue 
og håndtere hele byggeprocessen, herunder budgetter og tidsplaner. Du har ansvaret for at levere 
kvaliteten i byggerierne, hvorfor kvalitetsbevidsthed er en selvfølge. Jobbet kræver endvidere at du 
er selvkørende, har en god ordenssans, er en god formidler i skrift og tale, har opdaterede IT kom-

petencer og et solidt fagligt fundament.
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Projektleder søges til spændende projekter 
hos entreprenør i vækst.
 

På vegne af COPI Group søger vi en erfaren projektleder til udvikling af nybygningssager, men også 
renoveringssager.
 
COPI Group fungerer både som totalentreprenør og projektudvikler, projektlederen får på den måde 
det fulde ansvar for projekterne man arbejder på.
 
COPI Group arbejder indenfor 3 kerneområder:
• Udvikling af byggeprojekter
• Håndterer byggeprocessen fra start til slut
• Skaber unikke designs igennem in house arkitekter & designere, 
        og leverer på den måde fuldpakkeløsninger til de samarbejdende investorer
 
COPI Group opsøger i fleste tilfælde selv projekterne som gennembearbejdes lige fra lokalplan til 
drift. Det gøres i et nært samarbejde med investorer, hvilket gør at der aldrig er langt fra tanke til 
handling igennem hele projektets forløb. 

COPI Group har et unikt fokus på design gennem hele investerings- og udviklingsprocessen, og er 
specialiseret i konvertering af gamle - ofte fredede - ejendomme i det centrale København. Der er ar-
bejdes fokuseret med storytelling med rod i ejendommenes unikke særpræg og historie. Hensigten 
er at skabe moderne funktionelle boliger med respekt for ejendommens historie og særpræg, som i 
virksomheden beskrives som ”Cultured Living”. COPI Group har gennem de seneste år oplevet stor 
vækst, og varetager nu også nybygprojekter heriblandt studieboligprojekter. 

COPI Group er en dynamisk virksomhed, hvor medarbejderne sammenlignet med andre virksom-
heder, ikke er så skarpt delt op. Man arbejder med projekterne hvor det giver mest mening, for med-
arbejderen selv og virksomheden. Intern sparring er en stor del af virksomhedens kultur. Virksom-
heden har en flad virksomhedsstruktur, hvor ledelsen er nærværende i det daglige arbejde og altid 
klar til at bakke op.
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COPI Groups projektledere har en stor kontaktflade i byggeprojektet såvel internt som eksternt. In-
ternt i form af samarbejde med byggeleder, arkitekter og kommercielt personale, eksternt i form af 
samarbejde med rådgivende ingeniør, entreprenør, myndigheder mfl., som med den rette tilgang 
giver stor indflydelse på projektforløbet fra start til slut.  

Er du interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Niels Junge 
på telefon +45 23 32 40 48.
Mail: Niels.Junge@randstad.dk (ferie i uge 30-32).
 
(I uge 30-32 konsulent Mathias Dahl Trankjær på tlf. 2332 3138).
 

Proces
Randstad varetager rekrutteringsprocessen på vegne af COPI Group,  
og der vil blive afholdt samtaler løbende.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

copigroup.dk


