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Project Manager 
 
Som Project Manager skal den ansatte ha et overordnet ansvar for utførelse og styring av 
kundespesifikke prosjekter, internprosjekter, innovasjonsprosjekter eller støtteprosjekter 
fra oppstart til avslutning. Project Manager skal være ansvarlig for alle faser av prosjektet 
fra idegrunnlag, forespørsel, tilbudsarbeid, planlegging, ordrebekreftelse, kontraktsarbeid, 
ressurs- og innkjøpsadministrasjon, ressursallokering, utførelse, økonomikontroll, 
fakturering og levering. Project Manager skal benytte seg av selskapets ulike ressurser for 
å få gjennomført prosjektet tilfredsstillelse og med de beste kvalitative og økonomiske 
resultater.  
 
Stillingen organiserer og håndterer tilhørende dokumentasjon til prosjektet. Om 
hensiktsmessig bør også Project Manager selv produsere deler av 
dokumentasjonspakken, eventuelt tilegne seg nødvendig dokumentasjon gjennom bruk 
av underleverandører og interne ressurser.  
 
Det forventes at Project Manager arbeider i tett samarbeid med selskapets ledelse for å 
planlegge for aktiviteter og ressursbehov slik at selskapet til enhver tid har de rette 
ressursene for å få utført prosjektene på en tilfredsstillende måte av høy kvalitet. 
 
En Project Manager har ikke direkte markedsføring- og salgsansvar, men det forventes at 
arbeidstaker kan motta forespørsler internt og eksternt og følge disse opp. En Project 
Manager har også et kundeansvar for å påse kundens tilfredsstillelse og øke 
sannsynligheten for mersalg i eksisterende prosjekt, etter salg og økt sannsynlighet for at 
kunden kommer tilbake. 
 
Det forventes at Project Manager har forståelse for dokumentasjonsarbeid, logistikk, 
montering, testing og operasjonell forståelse, inkludert FAT og SIT prosedyrer for 
integrasjon av utstyrspakker mot tredjeparts utstyr.  

HOVEDOPPGAVER 
• Iverksette og opprettholde beste praksis for prosjektets gjennomføring 
• Utføre operasjonell teknisk support og klareringer mot leverandører og kunder 
• Kommersielt prosjekt styring og kontroll  
• Administrere og planlegge utstyrsmobiliseringer mot prosjektet 
• Administrere prosjektansatte internt og eksternt 
• Koordinere og håndtere prosjektspesifikke endringer mot leverandører og kunder 
• Koordinere offshore personell til og fra lokasjon 
• Annet forefallende prosjektrelatert arbeid 

 

RETNINGSLINJER FOR STILLINGEN 
• Fullmakter 

Eventuelle fullmakter tildeles ved behov av overordnet leder 
• Overordnet leder 

COO (Chief Operation Officer), Jan-Robert Lingjærde 
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