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Erfaren senior projektleder søges til Ogilvy Healthworld
Vi søger en erfaren og dygtig senior projektleder, der selvstændigt kan udvikle og drive kunderelationen fra A til Z.
Om Ogilvy Healthworld
Ogilvy Healthworld samarbejder med virksomheder inden for sundheds- og pharma-industrien. Bureauet udnytter sin
dybe indsigt i medicinske forretningsstrategier, markedet og adfærden på sundhedsområdet til at levere kreativitet inden
for de rammer, som kodeks og lovgivning tillader. Ogilvy Healthworld er et full-service bureau og en del af et større
internationalt netværk med kontorer i 36 lande. Det danske kontor har både internationale og danske kunder som
Coloplast, Novo Nordisk og AstraZeneca. Healthworld i København består af medarbejdere med ekspertise i adfærd og
marketingaktiviteter inden for pharma- og sundhedsområdet. Vi søger nu en senior projektleder til Ogilvy Healthworld
med det rette erfarings inden for pharma eller kompleks B2B til kontoret i København.
Stillingen
Som senior projektleder hos Ogilvy Healthworld er det dig, der har styr på detaljen og har høje eksekverende
kampagnekompetencer. Du får du ansvaret for at bearbejde og omsætte udviklingsinitiativer og kundebriefs til relevante
kampagnebriefs og -planer, der både internt og eksternt giver de bedste forhold for differentieret kampagneudvikling og
implementering. Du får ansvaret for udvikling, drift, planlægning samt eksekvering af kampagner og aktiviteter for nogle
af bureauets største kunder. Jobbet kræver kreativ innovation og stærk eksekvering, der i sidste ende skal levere den
gode oplevelse for kunden og dermed resultatskabende aktiviteter ud af huset. Indsigter i sundhedsindustrien er et plus,
men ikke et must. Som senior projektleder har du derudover det fulde budgetansvar for dit område og dine kunder.
Dit arbejde vil favne bredt, men konkret er det et arbejde med kreative integrerede kommunikationsløsninger for nordens
største kunder i sundhedsindustrien. Det forventes, at du styrer projektet i forhold til kundens målsætninger og
forventede ROI. Du vil blive ansvarlig for flere kunder/projekter i din dagligdag, og da arbejdet er projektbaseret, er
arbejdsopgaverne varierende. De enkelte projekter har aldrig en standardløsning, hvilket giver en udfordrende og
indholdsrig hverdag, som aldrig bliver rutinebaseret.
Dine arbejdsopgaver vil hovedsagligt være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig ledelse af kundeprojekter
Medvirke til strategisk planlægning i samarbejde med Managing Director og kunder
Idé- og udviklingsprocesser af kreative løsninger til kunder
Implementering og eksekvering af projekter for og i samarbejde med kunder
Projektstyring og planlægning
Præsentationer og oplæg
Budgetlægning, ansvar og opfølgning
Briefing af projektteam, leverandører og samarbejdspartnere

Din Profil
Vi søger en person, som har omkring 8-10 års erfaring med projektledelse, og som forstår at arbejde proaktivt og
selvstændigt. Vi forventer en senior projektleder, der kan tage føringen og drive kundeprojekter i hele processen fra A-Z.
Den profil, vi søger, skal have erfaring med enten BTB eller sundhedsområdet/pharma. Du skal have et struktureret
mind-set og demonstrere løsninger, der afspejler kreativitet og innovation. Derudover skal du kunne bevare overblikket
gennem hele processen og sikre, at kvaliteten altid er i top - også når det går stærkt!
•
•

Du er uddannet på kandidatniveau. Samtidig har du min 8 års erfaring med projektlederansvar på bureau eller
alternativt projektledererfaring fra større kunder i sundhedsområdet.
Du er vant til at forholde dig til kompliceret indhold og interesse i at gøre det svære, nemt
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•
•
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Du er vant til at lede, koordinere og strukturere flere projekter på samme tid.
Du har en struktureret tilgang til opgaveløsning og kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt med dine opgaver.
Du er en teamplayer med et udpræget vinderinstinkt og en udpræget kvalitetssans samt en høj grad af
serviceorientering og kundefokus.
Du har et solidt drive, er i stand til at bevare overblikket i selv pressede situationer og besidder en høj
stresstærskel.
Endelig taler og skriver du perfekt dansk og engelsk på højt niveau.

Som person er du selvstændig og udadvendt. Du er robust og i stand til at agere med gennemslagskraft – både overfor
interne og eksterne interessenter, og du kan holde hovedet koldt. Samtidig er du god til at bygge stærke relationer og
bruge dem konstruktivt til at skabe langvarige kunde- og leverandørforhold. Du er interesseret i at skabe resultater både
på egne og på kundens vegne og er klar til at tage det næste vigtige karrieskridt hos Ogilvy Healthworld.
Som senior projektleder vil man referere direkte til Adm. Direktør for Ogilvy Healthworld Morten Frederiksen.
INTRESSERET?
Hvis du ønsker at vide mere om jobbet, er du velkommen til Klaus Markholt-Hansen på tlf.: 29911037 eller
kmh@holmmarcher.dk

