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Projektleder til .dk-domænerne 
 
Vi administrerer alle .dk-domænenavne og arbejder for at skabe et sikkert internet for danske 
virksomheder, myndigheder og borgere. Vi styrker vores team med en erfaren projektleder, der 
kan lede projekter på tværs af organisationen i tæt samarbejde med vores kunder og 
forhandlere. 
 
Om jobbet 
Som projektleder hos os skal du facilitere dialogen mellem vores udviklingsafdeling og vores 
kunders og forhandleres ønsker og ideer. Du skal bidrage til at omsætte ønskerne til projekter, 
som du gennemfører sammen med organisationen. 
 
Du skal være den, der sikrer, at vi på tværs af vores projekter arbejde efter vores projektmodel, 
og at den løbende udvikles. Som erfaren projektleder skal du desuden hjælpe med at udvikle 
dine kolleger inden for denne disciplin. 
 
Dine arbejdsopgaver 
Dine konkrete arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

• Projektlede og styre tværgående projekter. Nogle projekter er it-projekter, mens 
andre kan være af mere procesmæssig og kommunikativ karakter. 

• Direkte kontakt til kunder, forhandlere og andre interessenter ved opstart af projekter 
og under eksekveringen af projekterne. 

• Vedligeholde og udvikle vores projektmodel. 
• Støtte og coache projektmedarbejdere i organisationen. 

Du refererer til den administrerende direktør. 
 
Dine personlige kompetencer 
Du skal være forretningsorienteret, og med det mener vi, at du tænker forretningsbehov først 
og kan omsætte behov til løsninger. Det indebærer for eksempel, at du: 

• Kommunikerer med interessenter og går i dialog med leverandører. 
• Er den der leder tingene igennem, så de kommer helt mål. 
• Får medarbejdere til at præstere og samarbejde. 
• Trives i en afvekslende hverdag med store og små opgaver. 

 
Du har et naturligt højt drive og lyst til at være med til at forandre, og så har du den drivkraft, 
der skal til, for at føre dine projekter helt igennem. 
 
Derudover skal du kunne inspirere dine kollegaer og gøre dem til endnu bedre 
projektmedarbejdere så vores projektkultur fremmes.’ 
 
Har du erfaring med IT-projekter vil det være en fordel, men det er ikke et krav. 
 
Vi tilbyder 
Vi tilbyder dig et job i en kompetent virksomhed med høje ambitioner, god trivsel og en masse 
planer, der venter på at blive eksekveret. 
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Lidt om os 
DK Hostmaster står bag den danske del af internettet .dk. Siden 1999 har vi løbende skabt en 
stærk digital infrastruktur. Samlet set betyder det, at .dk-domænet er et trygt og godt sted at 
være. 
 
Spørgsmål 
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte administrerende direktør Jakob Truelsen på 
jbt@dk-hostmaster.dk. 
 
Er du interesseret? 
Send os din ansøgning med CV til jbt@dk-hostmaster.dk.  
 
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.dk-hostmaster.dk.  
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