PROJEKTCHEF TIL BYGHERRERÅDGIVER
Strategi - økonomi - mennesker

På vegne af vores kunde søger vi en Projektchef til projektstyring. Du bliver bygherres rådgiver på byggepladsen. Som projektchef har du afgørende indﬂydelse for
byggeriet og er bygherrens repræsentant
fra første kontakt til aﬂevering af byggeri.
Vores kunde er specialiseret i bygherrerådgivning, byggestyring og udfører en lang
række boligprojekter indenfor renovering
og nybyggeri. Kunderne er bl.a. pensionsselskaber og ejendomsudviklere mv.
Du skal søge jobbet fordi:
Du bliver motiveret af at give bygherre den
bedste rådgivning.
Du er ikke bange for at trække i støvlerne,
få jord under neglene og handle, når det
gælder.
Du vil i høj grad være med til at præge dit
job og udviklingen i virksomheden.

Jobbet:
Du skal gennemføre byggeopgaver.
Du skal være det koordinerende og styrende
led på byggepladsen på 1-4 projekter i størrelsesorden kr. 10-100 mio.
Du skal sikre at tidsplaner og økonomi bliver
indfriet.

mære erfaring fra entreprenørbranchen.
Du er vant til at arbejde med byggeriets
aftaleforhold, FRIs ydelsesbeskrivelser, udbudsret og entrepriseret (AB 92, ABT 93 og
ABR 89).
Du kan formulere dig ubesværet og entydigt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

Vores kunde tilbyder dig:
Fuld opbakning til dine projekter, samt
hjælp og søge ekstern assistance.
Sparring, som udvikler dig både personligt og
fagligt.
Kursus og efteruddannelse.
Månedligt internt møde med vidensdeling på
aktuelle projekter.
Et attraktivt og spændende arbejdsmiljø
med dedikerede og engagerede kollegaer.

Dine kompetencer:
Du har gode kommunikative, sociale og faglige kompetencer, der gør, at du dagligt har de
menneskelige relationer for øje.
Du har erfaring med byggeriets mange faser,
og du har selvstændigt taget ansvar og bevaret overblikket.
Du er proaktiv, nysgerrig og initiativtager på
nye tiltag både internt og i forhold til projekterne.

Din faglighed:
Du kan være uddannet ingeniør eller bygningskonstruktør – gerne med håndværksmæssig baggrund og du har sikkert din pri-

Hvis du vil vide mere om stillingen:
Så ring til Carsten Høi eller Søren Thomassen
på tlf.: 29 27 71 88.

Ansøgning
Høi & Thomassen A/S medvirker ved udvælgelsen til denne stilling, og alle henvendelser
sker hertil. Din henvendelse bliver behandlet
fortroligt.
Ansøgning og CV skal være på dansk. Ansøgninger mm. der ikke opfylder dette krav,
bliver ikke behandlet. Ansøgninger mm. kan
kun sendes via denne mail: 138@ht-rekruttering.dk
Høi & Thomassen gennemfører indledende
telefoninterview inden ansøgningsmaterialet
sendes til vores kunde, som gennemfører
samtaler med relevante kandidater.
Vi har ingen ansøgningsfrist og læser ansøgninger igennem og inviterer til samtaler løbende. Når vi har fundet den rette kandidat,
tager vi stillingsannoncen af hjemmesiden.
Vi vil derfor opfordre dig til at søge stillingen
hurtigst muligt.

