Teknisk Projektleder
- til maritime tracking-systemer

Hos GateHouse Maritime A/S søger vi en teknisk projektleder, som skal være med til at bygge
fremtidens tracking-services indenfor det maritime område.
Om jobbet:
Du bliver en del af en organisation, der er en af de førende på verdensplan inden for indsamling
og behandling af data fra forskellige tracking-systemer. Endvidere vil du blive ansat i en
virksomhed og et område, som har vist sin levedygtighed gennem mange år, og som er i kraftig
vækst og udvikling – ganske enkelt fordi vi i GateHouse er fantastisk dygtige til det, vi gør.
Dit ansvar bliver at lede et eksternt kunde-/leveranceprojekt, og sikre et effektivt samarbejde
med arkitekt, produktmanager og softwareudviklere – der gør at vi kan levere det vi lover
vores kunder ift. tid og kvalitet.
Hos GateHouse anvendes principperne fra SCRUM, og det skal du naturligvis også trives i. Vores
organisationsstruktur er flad, ubureaukratisk og uhøjtidelig med en stærk tradition for at hjælpe
hinanden til at nå de fælles mål.
Om dig:
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som softwareingeniør eller lignende, og du har viden
og erfaring indenfor:
•
•
•
•
•

Komplekse softwareprojekter der anvender cloud-teknologier, og som hostes på
AWS/GCP/Azure
Agile (SCRUM) og traditionel projektledelse
Kundekontakt og internationalt samarbejde
Rapportering til interne og eksterne styregrupper
Bidrage til forretningsudvikling med projektbeskrivelser, estimering mm.

Som person er du selvkørende, engageret og trives med at stå i spidsen for et team. Du har et
stærkt personligt drive, og kan holde et højt tempo – samtidig med at du tager ansvar for at
tingene virker.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med internationale samarbejdsrelationer, og du
behersker engelsk på et højt niveau i såvel skrift som tale.
Ansøgning
Skulle ovenstående have vakt din interesse ser vi frem til at høre fra dig snarest mulig. Du er
velkommen til at kontakte Vice President Poul Bondo på 7020 1909, hvis du har spørgsmål til
stillingen.
Ansøgninger sendes til LINK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Om GateHouse Group:
GateHouse Group er specialiseret i udvikling og salg af teknisk software og systemintegration til avancerede systemer
inden for sporing, styring og kommunikation. GateHouse er 100% danskejet og har i alt +45 højt-uddannede
medarbejdere, der alle arbejder på kontoret i Nørresundby.
GateHouse Group er inddelt i 4 selvstændige forretningsområder (SatCom, Maritime, Defence og Igniter).
GateHouse Maritime er pionerer indenfor maritime tracking og monitorering. Vi leverer best of class tracking-værktøjer
til beslutningstagere i hele verdenen. Vores produkter anvendes primært i forbindelse med kystovervågning,
havnekontrol, logistik, offshore monitorering og risikovurdering.
Vi har haft en solid økonomi gennem mere end 20 år – og vi er nu ved at forstærke forretningen gennem proaktiv
forretningsudvikling, og der søges derfor nu stærke ressourcer til at sikre de strategiske tiltag.

Læs mere: www.gatehouse.com
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