PROJEKTCHEF TIL BYGGEPROJEKTER
Ansvar - Udfordringer - Samarbejde

For vores kunde skal vi rekruttere en erfaren
projektchef til at stå i spidsen for byggerier fra
50-100 mio. kr. i Region Syddanmark. Vores kunde bygger boliger, erhverv, institutioner, skoler
og sygehuse.
Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?
Du har en baggrund som bygningskonstruktør eller
bygningsingeniør.
Du har erfaring fra hoved- og totaleentrepriser.
Du har min. 7-10 års erfaring fra en lignende stilling.
Hvorfor skal du søge dette job?
Du vil lede byggerier hands-on på byggepladsen.
Du vil aﬂevere byggerier til aftalt tid og kvalitet.
Du vil være med i alle byggeprojektets faser.

Du vil styre og være ansvarlig for projektøkonomi/-budget, indkøb, opfølgning og rapportering.
Du vil varetage kontakten til bygherrer og rådgivere.
Hvad skal du ellers kunne?
Du er vant til at indgå i dialog med bygherre,
underentreprenører og samarbejdspartnere.
Du er dagligt på byggepladsen og forstår at få dine
folk i projektteamet med dig.
Du sikrer et godt ﬂow i produktionen.
Du er en god administrator og har styr på dine
aftaler og papirgange.
Du har et godt kendskab til byggeriets aftaleforhold herunder AB92/ABT93.
Du kan formulere dig ubesværet og letforståeligt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

Hvad tilbyder vores kunde dig?
En ﬂad struktur med korte beslutningsveje.
Kompetente kolleger i et udviklende miljø.
Personlig udvikling gennem kursus og efteruddannelse.
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.
For at beskytte dine persondata skal ansøgning og
CV sendes i Word- eller pdf, være på dansk og kan

kun sendes via denne mail:
171@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet.
Du kan se vores privatlivspolitik her:
www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi
stillingen af vores hjemmeside:
www.ht-rekruttering.dk/job.php

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

www.ht-rekruttering.dk/job.php

