PROJEKTLEDER
Byggepladstyring - Økonomi - Kvalitetssikring

På vegne af vores kunde, der hovedsaglig
opfører erhvervsbyggeri, søger vi en erfaren projektleder til at styre byggerier.

Du kan lave lave tilbud og du har også gerne
erfaring med salg/merarbejder.
Du kan lede en byggeplads.

Vores kunde er styringsvirksomhed og har
egenproduktion. Byggeprojekterne er i
fag-, hoved- eller totalentreprise.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du kommer til at arbejde med byggeprojekter af forskellig størrelse og kompleksitet.
Du udvikler dig ledelsesmæssigt og fagligt.
Du får en udfordrende hverdag med ansvar
for projektøkonomi, styring og udvikling af
dine byggeprojekter.
Du varetager den daglige kontakt til nuværende og potentielle leverandører og underentreprenører.

Hvorfor vil vores kunde have dig?
Du har erfaring fra nybyggeri og renovering.
Dit drive og dine ambitioner sikrer at byggeprojekterne på Sjælland kommer godt fra
start og i mål.
Du er bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller byggetekniker og har eventuelt en
baggrund som håndværker.
Du har erfaring med fag-, hoved- og totalentrepriser.

Hvad skal du ellers kunne?
Du har byggeteknisk kendskab.
Du har erfaring fra tilbudsgivning, styring og

Vores kunde er en veletableret entreprenørvirksomhed med mere end 30 års erfaring med alle entrepriseformer.
Vores kunde udfører byggeprojekter i nybyggeri og renovering både som styringsvirksomhed og med egenproduktion.
Vores kunde har ca. 85 erfarne og kompetente medarbejdere.

praktisk ledelse af byggeprojekter.
Du kan bruge IT og digitale værktøjer.
Du har erfaring med relevant byggelovgivning, licitationsloven, AB92, ABT93 mv.
Du har kendskab til byggeriets aftaleforhold.

Sådan søger du stillingen:
Din ansøgning og CV skal være på dansk, i
Word eller pdf-format og kan kun sendes via
denne mail:
159@ht-rekruttering.dk

Hvad tilbyder vores kunde dig iøvrigt?
Du bliver en del af et stærkt hold og får ca.
85 kolleger.
En virksomhed hvor du dagligt kan sparre
med kompetente kolleger.
En lønpakke der afspejler dine erfaringer.
Bil- og sundhedsordning.

Ansøgningsmateriale der ikke overholder
dette, bliver ikke behandlet.
Når vi har fundet den rette kandidat, tager
vi stillingsannoncen af vores hjemmeside:
www.ht-rekruttering.dk/job.php

Vil du høre mere om stillingen?
Ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi
på tlf.: 29 27 71 88.

www.ht-rekruttering.dk

