JOBOPSLAG

Stærk byggeleder med stort engagement
Vi har en stejl vækstkurve i BYTØMREREN, og derfor søger vi en stærk byggeleder, der både er i besiddelse
af godt købmandsskab, gode samarbejdsevner og en vilje til at lykkes.
Hos BYTØMREREN lever vi af byggeprocesser med nærvær og forståelse. Vi forstår vores kunder og er
smidige, dynamiske og professionelle. Vi involverer os 100% i vores hverdag og arbejder som et stærkt
team.
Dit job
Som byggeleder hos os, skal du:
•
•
•
•
•

Samarbejde tæt med vores dygtige team i Serviceafdelingen på ca. 30 mand
Kalkulere større udbud – gerne i Visual kalk
Styre byggesager på 0,5 – 3 mio kr. - så tidsfrister overholdes og kunderne er glade
Håndtere og styre underentreprenører og engagerede kolleger
Gå forrest på byggesagen og sørge for, at det bliver en succes

Din person
•
•
•
•
•

Du har en baggrund som tømrer – gerne med en overbygning
Du har solid erfaring som byggeleder
Du har ja-hatten på og finder løsninger frem for problemer
Du har gode lederegenskaber og formår at motivere og involvere dit team
Du har et godt humør og en uhøjtidelig facon.

BYTØMREREN
BYTØMREREN er drevet af passion og engagement. Vi har udviklet os fra at være en tømrervirksomhed til
at være en større byggevirksomhed. Vi har tre afdelinger – Entreprise, Service og Forsikring og er ca. 130
mand. Vi vægter at have tilfredse medarbejdere og er en virksomhed, der skiller sig positivt ud når det
gælder arbejdsmiljø og arbejdsglæde. En virksomhed, hvor det er muligt at udvikle og styrke sine
kompetencer.
Ansøgning
Vi tilbyder en spændende stilling med et stort ansvar og mange opgavetyper. Hvis du kan se dig selv som
byggeleder hos os, så send gerne en ansøgning til servicechef, Carsten Jacobsen på cj@bytomreren.dk
bilagt foto. Ansøgningsfrist er 230316.

