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Struktureret og resultatorienteret projektleder   
søges til reklamebureau i København.
Vi har travlt med at skabe resultater for vores kunder - og derfor søger vi en energisk 
og struktureret projektleder - der vil gå hele vejen for at opnå de opstillede mål og ikke 
mindst overholde vigtige deadlines. Som vores nye projektleder har du altid det store 
overblik og du vil være ansvarlig for projektet - lige fra oplægsskrivning til det færdige 
produkt. Du husker alle de ting, som vi andre kan glemme i farten. Du overholder alle 
planer og holder os alle i ørerne, så vores projekter færdiggøres inden for tidsrammen 
og på et højt niveau. 

Herudover forventer vi, at:
• Du elsker at have travlt og løbe hurtigt.
• Du vægter det gode samarbejde højt og ved hvordan, du motiverer dine kollegaer.
• Du er selvstændig, ansvarlig og målrettet i dit arbejde.
• Du har masser af drive, er imødekommende og elsker at servicere kunder.
• Du har fingeren på pulsen og følger altid med i hvad, der rører sig i vores branche.

Kvalifikationer:
• Projektledererfaring på bureau.
• Du har helt styr på Workbook og bruger det i dit daglige arbejde.
• Du er selvkørende og elsker at tage ansvar.
• Du er detaljeorienteret og har kommerciel forståelse.

What’s in it for you? Gottlieb & Co tilbyder:
• Mulighed for at præge virksomheden mod nye mål - selvom vi har 40 år på bagen.
• Mulighed for en lederrolle på sigt.
• Et sundt arbejdsmiljø i spritnye kontorfaciliteter i Bella Center.
• Mulighed for personlig og faglig udvikling.
• Løn efter kvalifikationer og performance.
• Seje kunder og spændende projekter.
• Danmarks (nok) sødeste kollegaer.

Om Gottlieb & Co:
Gottlieb & Co. er et uafhængigt, kreativt bureau med base i København. Vi er specialister 
i marketing og kreative kampagner til brands inden for hospitality sektoren og oplevel-
sesøkonomien. Vores team består af 13 kompetente ildsjæle fordelt på strateger, kreative, 
udviklere og projektledere, der sammen skaber effektive kommunikationsløsninger for 
en række danske og internationale brands i hospitality sektoren. Vi kombinerer indsigt 
i branchen med strategisk kreativitet og digital know-how i de løsninger, vi leverer. 
Løsninger med styrke til at få vores kunders gæster til at blive længere og til at komme 
tilbage igen og igen. Vi samarbejder med en række hoteller, restauranter, konferen-
cecentre, kursus- og eventsteder, rejsemål, turistattraktioner – og alt derimellem. 
Se mere på www.gottlieb-co.dk.

Send din ansøgning og CV til boj@gottlieb-co.dk 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Casper Gottlieb på 31 79 10 20

Vi glæder os til at høre fra dig.

Center Boulevard 5
2300 København S

Tlf. +45 3252 4031
info@gottlieb-co.dk www.gottlieb-co.dk

If you like guests, 
you’ll love us!


