PROJEKTLEDER

LEDELSE - INDSIGT - KVALITET - KØBMANDSKAB

På vegne af Arkitektgruppens byggeorganisation
i København søger vi en ambitiøs projektleder,
der har erfaring med boligbyggeri fra entreprenørsiden. Arkitekgruppen skal opføre mere
end 100.000 m2 byggeri på Amager de kommende år.

Jobbet:
Du formidler og koordinerer samarbejdet mellem
vores byggeledere, underleverandører og fagentreprenører.
Du sikrer at aftaler og deadlines bliver overholdt.
Du sikrer kvalitetsniveauet i projekterne.

Du skal søge jobbet fordi:
Du er en erfaren projektleder og trives med ledelse og planlægningsprocesser og med at træﬀe de
rigtige beslutninger.
Du bliver en værdsat medarbejder i en organisation hvor vi hele tiden har nye projekter på vej.
Du vil arbejde i en virksomhed hvor der er gode
muligheder for at gøre karriere.

Vi tilbyder dig:
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø.
God fast løn inkl. pensions- og sundhedsforsikring.
Attraktive muligheder for efteruddannelse og
karriere.
Korte beslutningsveje.
Din faglighed:
Du er bygningshåndværker og har en overbygning
som bygningskonstruktør eller bygningsingeniør.
Du har erfaring med projektledelse fra boligbyggeri.
Du har teknisk og økonomisk indsigt og har et

godt kendskab til AB92, ABT93, ABR89 og øvrig
bygningslovgivning.
Du kan formulere dig ubesværet og entydigt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte
stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din
henvendelse bliver behandlet fortroligt.

Dine personlige kompetencer:
Du er udadvendt, har gennemslagskraft og forstår
at eksekvere, så der er fremdrift i projekterne.
Du er dynamisk og kan strukturere din arbejdsdag.
Du er proaktiv og vedholdende.
Du har udpræget forretningsforståelse og empati
i forhold til samarbejdsparter, myndigheder og
øvrige interessenter.
Dit gode humør og din personlighed bidrager til at
skabe begejstring og retning.

Ansøgning og CV i Word-format skal være på dansk
og kan kun sendes via denne mail:

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

Der er ingen ansøgningsfrist. Når vi har fundet den
rette kandidat, tager vi stillingsannoncen af hjemmesiden. Søg derfor stillingen hurtigst muligt.

Arkitektgruppen er etableret i 1986, og hovedaktiviteterne er projektudvikling med egen byggeorganisation.
Byggerierne udføres af underentreprenører og styres at Arkitektgruppens byggeledelse på byggepladsen under hele byggeriet.
Arkitektgruppen har base i Odense og kontor i København. Med vores ca. 60 medarbejdere laver vi spændende kvalitetsprojekter fra projektide til nøglefærdigt byggeri. Blandt vores kunder ﬁndes betydende ejendomsinvestorer og pensionskasser.

153@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet.
Høi & Thomassen behandler ansøgningsmateriale
og gennemfører eventuelt indledende samtaler.

Vi har fokus på at ﬁnde og håndplukke dygtige og
engagerede chefer, ledere og specialister.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

