PROJEKTLEDER / BYGGELEDER
ER DU BYTØMREREN’S NYE PROJEKT– / BYGGELEDER?
Jobprofil
Bytømreren A/S søger 2 nye projekt- eller byggeleder til renoveringsopgaver i total-/hovedentreprise Østjylland.
BYTØMREREN A/S udfører alle typer af byggeopgaver for både private og professionelle bygherrer.
Virksomheden beskæftiger i dag 95 ansatte og forventer fortsat en positiv udvikling.
BYTØMREREN's strategiske hovedmål frem mod 2020 er at gå fra Håndværksvirksomhed til Byggevirksomhed inden for total-,
hovedentrepriser og service.
Ansvarsområder
Planlægning og gennemførelse af projekter fra tilbud til aflevering, herunder kalkulation.
Kontakt og forhandling med bygherre, rådgivere, myndigheder m.fl.
Entrering og styring af underentreprenører.
Fastlæggelse/forhandling akkordaftale
Ansvar og opfølgning på kvalitet, økonomi, tid og aflevering.
Koordinering med de øvrige projektmedarbejdere.
Sikre et arbejdsmiljø uden ulykker, få sygedage og høj trivsel.
Kvalifikationer
Uddannet bygningsingeniør, -konstruktør el. lign.
Min. Fem-syv års projekterfaring med total-/hovedentrepriser
Erfaring med egenproduktion
Forhandlingsvant og beslutningsdygtig.
Resultatorienteret og kvalitetsbevidst.
Kan prioritere og bevare overblikket i pressede situationer.
Flair for forhandling og godt købmandsskab.
Engageret, analytisk og samarbejdsorienteret.
Du skal endvidere være teamorienteret, være en systematisk organisator med en betydelig drivkraft og fremstå overbevisende og
troværdig, ordholdende, professionel og have forståelse for vigtigheden af virksomhedens kultur.
Vi tilbyder
Et selvstændigt, ansvarsfuldt og udviklende job i en flad struktur.
Et job, du selv kan være med til at forme, alt efter hvor dine kompetencer og ønsker om udvikling findes.
Gode forhold i en dynamisk atmosfære blandt faglige og kompetente kolleger.
Løn- og ansættelsesvilkår som matcher dine kvalifikationer.
Supplerende oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte direktør Peter F. Andersen, telefon 5139 5610 eller mail pfa@bytomreren.dk
Din ansøgning
Du bedes sende din ansøgning bilagt CV til,
Iben Reif e-mail: ir@bytomreren.dk. Mærk din ansøgning ”PROJEKTLEDER ELLER BYGGELEDER”. Vi behandler de indkomne
ansøgninger løbende.
Tiltrædelse, snarest muligt.
Virksomhedskulturen:
Vi tror på, at involvering giver ansvarlighed og merværdi for kunden og Bytømreren A/S
Vi er professionelle, aktive og har stor faglig kompetence.
Vi er redelige, åbne og indgår præcise aftaler.
Vi er ordholdende, solide og leverer kvalitet.
Vi er entusiastiske, positive og ser muligheder frem for problemer.
Vi er grænsebrydende, nyskabende, kreative og forandringsvillige.

