Projektleder
Ansvar - Ledelse - Drive - Købmandsskab

Adserballe & Knudsen A/S skal igang med nye spændende projekter og søger derfor en projektleder der kan
navigere i farvandet mellem rådgivere, underentreprenører, myndigheder og egenproduktion.
Du skal søge jobbet fordi:
Du bliver nøglepersonen i styringen af ﬂere af disse nye
byggeopgaver i hovedstadsområdet.
Du får ansvar fra projektopstart til aﬂevering.
Din faglighed bliver udfordret og du udvikler dig som
leder.
Du er garanten for at Adserballe & Knudsen A/S fortsætter med at levere byggerier af høj kvalitet.

Jobbet:
Du får ansvaret for dine byggeprojekter, herunder økonomi, deadlines og kvalitet.
Du får ledelsesansvar for byggeledere og timelønnede
medarbejdere på dine projekter.
Du fører et eﬀektivt tilsyn med byggepladsen.
Du koordinerer samarbejdet mellem underleverandører.
Du varetager kontakten til myndigheder, bygherrer, rådgivere og andre interessenter.

Din faglighed:
Du har en baggrund som håndværker og en overbygning
som bygningskonstruktør eller bygningsingeniør.
Du har erfaring med byggeledelse fra en lignende stilling.
Du er vant til at arbejde med timelønnede håndværkere.
Du har erfaring med byggeslovgivning og byggeriets
aftaleforhold.
Du kan formulere dig ubesværet og entydigt, skriftligt og
mundtligt på dansk.

Vi tilbyder dig:
Ansættelse i et velrenommeret entreprenørﬁrma, hvor vi
bygger med egne håndværkere.
En spændende og udfordrende hverdag i et job hvor du er
tæt på ledelsen og hvor du vil få mange berøringsﬂader
internt i virksomheden og eksternt i branchen.
Spændende og krævende udfordringer.
Du får ca. 60 dygtige og engagerede kolleger.
Vi er samarbejdsorienterede og er der for hinanden.
Et individuelt lederudviklingsprogram.
En nøgleposition i en organisation hvor beslutningsvejene
er korte.
En fuldtidsstilling hvor lønnen fastsættes i forhold til dine
kvaliﬁkationer. Pensionsordning, kørselsordning m.v.

Dine kompetencer:
Du har ﬂair for godt købmandskab og forstår betydningen
af at skabe en god handel for os og vores samarbejdspartnere.
Du er en god leder og du bliver motiveret af at have
ansvaret for økonomi, tid, kvalitet og samarbejde.
Du kan navigere i farvandet mellem interessenterne.
Du er fremadrettet og du kan planlægge din arbejdsdag.
Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på
tlf.: 29 27 71 88.

Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillingen
og alle henvendelser sker hertil. Din henvendelse bliver
behandlet fortroligt.
Ansøgning og CV i Word skal være på dansk og kan kun
sendes via denne mail: 140@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale mm. der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet.
Høi & Thomassen A/S gennemfører indledende telefoninterviews inden ansøgningsmaterialet sendes til Adserballe
& Knudsen som gennemfører samtaler med relevante
kandidater.
Vi har ingen ansøgningsfrist og gennemfører interviews
løbende. Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi
stillingsannoncen af hjemmesiden.
Vi vil derfor opfordre dig til at søge stillingen hurtigst
muligt.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

Adserballe & Knudsen er en førende dansk byggevirksomhed med særlige kompetencer indenfor byggestyring af komplicerede renoveringssager samt nybyggeri. Vi er meget stolte over den udvikling, vi har været igennem de
seneste 10 år. Vores succes skyldes seriøst arbejde, mod, nytænkning og viljen til vækst. Vi ønsker at drive en sund virksomhed, der skaber udvikling, trivsel og bæredygtighed. Vi er bevidste om, at vi er en integreret del af
samfundet og påtager os gerne dette ansvar. Derfor er vi en troværdig partner for vores kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere. Vores medarbejdere sikrer et professionelt ﬂow i processen og et godt slutresultat.
Vi arbejder struktureret og strømlinet med omkostningsoptimering for øje, som er kundens sikkerhed for den bedste løsning på lang sigt og på bundlinjen.

