
 
 

Medarbejderne i Lachenmeier udgør tilsammen en verdensomspændende og markedsledende 

virksomhed, der siden 1969 har udviklet, produceret og markedsført højteknologiske anlæg til effektiv 

transportsikring af pallelaster. Medarbejderne har optimale rammer for at trives og udvikle sig både 

fagligt og menneskeligt. Som medarbejder i Lachenmeier får du et spændende job under trygge 

rammer. Lachenmeier tilbyder bl.a. pensionsordninger til alle, sundhedsforsikring, personaleforening 

og fleksible ansættelsesvilkår. Lachenmeier er del af Signode Industrial Group. Salg og service 

foregår fra Danmark og gennem datterselskaber i England og USA samt et udbredt agentnet world-

wide. Virksomhedens eksportandel udgør 98%.  

 

 

 

 

 

 

Ansvar for projektet fra ordre til levering  

Du bliver som projektleder ansvarlig for, at anlæggene produceres og leveres til kunden i rette tid og med rette 

specifikationer. Når der er tale om komplekse anlæg, vil du endvidere selvstændigt eller sammen med sælgeren deltage 

i den endelige tekniske afklaring hos kunden, hvor du sikrer den bedste løsning for både kunden og Lachenmeier.  

Dine hovedopgaver er, at: 

 Projektlede det enkelte projekt fra aftalen er indgået, til anlægget er overtaget hos kunden   

 Deltage i teknisk-afklarende møder med kunden om såvel løsningen som integrationen i kundens produktion 

 Koordinere aktiviteter i projektforløbet med bl.a.  kunden, produktionen, indkøb, planlægning og service 

 Styre din samlede projektportefølje 

Dine kunder, der bl.a. er OEM-producenter, vil primært være i England, USA, Tyskland og Australien. Med reference til 

teamlederen for projektafdelingen, får du et tæt samarbejde med dine 2 dygtige kollegaer og med den administrative 

koordinator, hvor hverdagen vil byde på ”mange bolde i luften” og en rejseaktivitet på ca. 5-20 dage årligt. 

Teknikker, konstruktør, maskinmester eller lignende 

Vi forestiller os, at du allerede har erfaring med enten salg, fremstilling eller specifikation af maskinanlæg, hvorfra du 

kender de tekniske og tidsmæssige udfordringer, når der skal indkøbes- og installeres nye maskiner. Lachenmeiers 

anlæg er modulopbyggede, så din forståelse for anlæggenes anvendelse er vigtigere end din specifikke tekniske viden 

omkring pakkeudstyr. 

Vigtigst er det, at du har lyst til at engagere dig og udvikle dig med opgaverne i jobbet. Med et godt projektledergen og 

lysten til en bred kontaktflade og dialogen med kunder, har du et godt afsæt. Har du hertil en uddannelsesmæssig 

baggrund, som f.eks. maskinmester, teknikker, konstruktør eller lignede, der giver dig en bred teknisk forståelse, er du 

godt klædt på. Du behersker engelsk på forhandlingsniveau og skal kunne begå dig på tysk.  

En international hverdag og engagerede kollegaer 

Som en del af Lachenmeier får du en bred international kontaktflade, da virksomheden eksporterer 98% af deres 

produktprogram. Du kommer til at arbejde i et kulturelt mangfoldigt og stimulerende miljø, og du bliver en del af et team 

af dedikerede og engagerede kollegaer, der sætter en ære i at levere udstyr og løsninger af høj kvalitet. Du kan se frem 

til, at få en professionel og individuelt tilrettelagt oplæring i både anlæg og processer.  

Lyder dette som en spændende og udfordrende jobmulighed? Ønsker du at vide mere om stillingen så kontakt Lene 

Mølholm på 4236 4975 eller teamleder Martin Jørgensen på 7342 2256 eller se mere på www.lachenmeier.com. Vi ser 

frem til at modtage din ansøgning og dit CV via www.peoplelink.dk.   

 

 

Projektleder 
Til global markedsleder inden for palleemballeringsanlæg 
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