PROJEKTLEDER TIL VVS
LEDELSE - INDKØB - STYRING

Vi er inde i en positiv udvikling og søger derfor en

du skal beregne tillægspriser på dine byggesager.

Din faglighed:

Ansøgning:

projektleder til en nyoprettet stilling indenfor VVS til

Du får i samarbejde med vores entreprisechef ansva-

Du er uddannet indenfor VVS og kan have en overbyg-

Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillin-

vores tværfaglige entrepriseteam med dygtige og en-

ret for og skal koordinere indkøb til dine projekter.

ning som f.eks. ingeniør, maskinmester, VVS-tekniker/

gen, og alle henvendelser skal ske hertil.

gagerede medarbejdere indenfor VVS, EL, ventilation

Du er ansvarlig for økonomien i dine projekter.

installatør eller lignende.

Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.

samt tag- og facadearbejde.

Du skal lede mellem 5-10 montører i dine projekter.

Du har erfaring med projektledelse indenfor VVS.

Du får kontakten til og skal styre underentreprenører

Du har en god indsigt i byggelovgivning og byggeriets

Ansøgning og CV i Word-format skal være på dansk og

Du skal søge jobbet fordi:

i dine projekter.

aftaleforhold f.eks. AB92.

kan kun sendes til denne mail:

Du er med hele vejen fra indkøb, forhandling med

Du skal afholde bygge-, projekt- og sikkerhedsmøder.

leverandører til UE-styring, projektledelse og aﬂeve-

Du skal deltage i statusmøder for projekterne hver

Dine personlige kompetencer:

150@ht-rekruttering.dk

ring.

14. dag.

Du er struktureret og målrettet i din arbejdsform.

Du vil være projektleder i forskellige og komplekse

Du skal medvirke til at vedligeholde gode relationer

Du har gode lederegenskaber, og du forstår at skabe

Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver

VVS-projekter for både oﬀentlige og private kunder.

til vores kunder.

arbejdsglæde omkring dig.

ikke behandlet.

Du vil arbejde i en virksomhed der favner bredt fra

Du er en teamplayer og kundeorienteret.

VVS til EL, ventilation og tag- og facadearbejde.

Vi tilbyder dig:

Du har ﬂair for godt købmandsskab og kan forhandle

Vi har ingen ansøgningsfrist. Når vi har fundet den

Du vil arbejde i nordsjællands største installations-

En varieret hverdag der tager udgangspunkt fra

og indgå aftaler med kunder og samarbejdspartnere.

rette kandidat, tager vi stillingsannoncen af hjemme-

forretning.

hovedkontoret i Birkerød og til vores byggepladser i

siden. Søg derfor stillingen hurtigst muligt.

hovedstadsområdet og på Sjælland.

Hvis du vil vide mere:

Jobbet:

Et godt og humoristisk arbejdsmiljø.

Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på tlf.:

Du skal lede VVS-projekter mellem 1-20 mio. kr. fra

Du bliver tilbudt faglig, personlig og ledelsesmæssig

29 27 71 88.

start til aﬂevering.

udvikling.

Du skal lave projektkalkulation (vi bruger Calwin), og

Flad organisation med korte beslutningsveje.

Poul Sejr Nielsen A/S er nordsjællands største teknikentreprenør med mere end 100 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 176 mio. kr.
Vi leverer serviceydelser og totalløsninger indenfor EL-VVS-ventilation samt tag- og facadearbejde. Vi har 60 servicebiler, der leverer service til private,
boligforeninger og erhverv på hele Sjælland.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

