Selvstændig projektleder med stort
engagement søges til entreprise
Vi søger en selvstændig, ansvarsfuld og kvalitetsbevidst projektleder til at indgå i vores stærke projekt- og
byggeleder-team. Som projektleder får du ansvar for nybyg og renoveringsopgaver i total-, hoved- og
fagentrepriser. Du skal derfor være kvalitets- og budgetorienteret samt besidde gode koordinerings-,
samarbejds- og lederevner.
Vi tilbyder dig
Vi tilbyder dig en spændende stilling med stort ansvar og mange opgavetyper i en mellemstor service- og
entreprenørvirksomhed - i rivende udvikling. En stilling i en virksomhed, der har en flad organisationskultur
med fokus på, at alle medarbejdere i fællesskab bidrager til virksomhedens fortsatte succes og udvikling.
Vi tilbyder dig samtidig løn- og ansættelsesvilkår, som matcher dine kvalifikationer, samt en pensions- og
sundhedsordning, så du er dækket ind.
Mens vores festlige personaleforening sørger for sociale arrangementer, får du samtidig mulighed for at
skabe gode arbejdsrelationer i en dynamisk atmosfære blandt fagligt kompetente kollegaer. Med over 170
medarbejdere fordelt over vores tre afdelinger – service, forsikring og entreprise – ønsker vi at skabe en
arbejdsplads med stor fokus på vores ansatte og det arbejdsmiljø de færdes i.
Dine ansvarsområder
•
Styre byggesager (størrelsesorden 4-40 mio. kr.) – med fokus på at tidsfrister og
økonomi overholdes
•
Planlægning, tilsyn og administrativ opfølgning
•
Medvirke ved kontraktforhandlinger med bygherrer, rådgivere, myndigheder m.fl.
•
Medvirke ved tilbudsgivning og kalkulation
•
Entrering og styring af underentrepriser
•
Medvirke til fastlæggelse / forhandling af akkordaftaler
•
Håndtere og styre underentreprenører og engagerede kolleger
•
Gå forrest på byggesagen og sørge for, at den bliver en succes
•
Ansvar for ansættelse / afskedigelse af personale
•
Ad hoc opgaver
Vi forventer af dig
I arbejdet med byggesager forventer vi, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som tømrer, gerne
med overbygning. Vi forstiller os, at du har en solid erfaring som projekt-/byggeleder, er kvalitets- og
budgetorienteret og har en god økonomisk forståelse. Du besidder gode koordinerings-, samarbejds- og
lederevner, hvilket er en fordel i håndteringen af flere byggesager og samarbejdet med byggeledere,
kunder, underentreprenører og øvrige projektledere. Og vigtigst af alt - du har evnen og viljen til at lykkes
og til ”at gøre det ordentligt”.
Kan du se dig som vores nye kollega og projektleder i vores stærke projekt-/byggeleder-team, så send
ansøgning og CV til projektchef, Daniel Jøhnke, på dj@bytomreren.dk og mærk emnefeltet ”Projektleder”.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Daniel på tlf. 5139 5601
og/eller mail. Vi behandler løbende de indkomne ansøgninger.
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