
 
 

 
 
 

 
 

 

Med mere end 70 års erfaring er Novenco Marine & Offshore A/S blandt verdens førende leverandører af kvalitetsløsninger for 
ventilation, aircondition og køling til marine og offshore. Novenco Marine & Offshore A/S har omkring 190 medarbejdere og er en 
del af Hi Air Group Korea som er en af to markedsledende virksomheder indenfor de segmenter vi bevæger os i. Læs mere på 
www.novenco-marine.com 

 
  

 
Som Projektassistent…  
…bliver du en vigtig del af projektorganisationen, som beregner, designer og projekterer HVAC+R løsninger til marineprojekter. Du 
deltager i tæt samarbejde med projektlederen i projektafviklingen fra teknisk afklaring til aflevering af udstyr. Projekterne varierer 
fra enkeltstående indkøb til flerårige komplekse projekter. 
 
Som Order Handler… 
…er du del af et dynamisk Aftermarket salgsteam, som servicerer kunder globalt. Du sikrer at processen fra indkomne ordrer til 
levering af varer sker strømlinet og til aftalt tid. Du samarbejder tæt med sælgerne, som er placeret i Danmark og Kina, om den 
daglig dialog med kunderne med henblik på at sikre kundefokus. 
 
 
Dine primære opgaver bliver: 

• Oprettelse og klargøring af projekter til indkøb og produktion  
• Placering af indkøbsordrer hos underleverandører og tilhørende opfølgning  
• Koordinering og håndtering af logistiske opgaver i forbindelse med eksternt lager, produktion og forsendelse  
• Support til projektlederne omkring projektøkonomi og fremdrift 

 
Herudover indgår du i et team der i fællesskab agerer backup for nogle af dine kolleger og løser opgaver som 

• Indkøb til reservedelslager 
• Udfærdigelse af shippingdokumenter 
• Support til salg og marketing med markedsdata 
• Oprettelse af kunder og leverandører i ERP-systemet (Baan IV) 
• Matching af indkøbsfakturaer med indkøbsordrer i fakturagodkendelsessystemet (Palette) 

 
 
Struktureret medarbejder med overblik 
Du har for eksempel en uddannelse som teknisk assistent eller en administrativ uddannelse - gerne med teknisk indsigt. Derudover 
har du erfaring med at arbejde i en projektorganisation samt kendskab til eller interesse for tekniske komponenter som el-motorer, 
ventilationsudstyr etc. Det vil også være en fordel hvis du har en uddannelse indenfor shipping eller erfaring med spedition/logistik 
generelt.   
Da langt hovedparten af vores opgaver er for udenlandske kunder, er dine engelskkundskaber gode på både skrift og tale.  
Som person er du fleksibel og ansvarsbevidst med en struktureret arbejdsform. Desuden er du en holdspiller med gode evner til at 
samarbejde på kryds og tværs. 
 
Engageret og uformelt arbejdsmiljø 
Novenco tilbyder et spændende job med stor personlig frihed og professionelt ansvar i en international organisation sammensat af 
mange forskellige faggrupper. Vores daglige virke er baseret på fem værdier: Customer Focus, Performance, Commitment, 
Cooperation and Respect. Hos os bliver du del af en engageret og kompetent virksomhed præget af arbejdsglæde og et arbejdsmiljø, 
der giver daglige udfordringer og stiller krav. Vi tror på at give folk ansvar og frihed til at udvikle sig, så du får rig mulighed for at 
sætte dit personlige præg på jobbet og gøre en forskel.  
 
Ansøgning og information 
Ansøgning sendes til job@novencogroup.com mærket “Projektassistent” eller ”Order Handler” senest 20. januar 2021. 
Samtaler bliver afholdt løbende. 
 

                       
          

 
      

 
 
 

Projektassistent & Order Handler 
Novenco Marine & Offshore A/S søger en Projektassistent og 
en Order Handler til vores afdeling i Køge 
 

http://www.novenco-marine.com/
mailto:job@novencogroup.com

