BYGGELEDER
Styring - Økonomi - Indkøb

Høi & Thomassen søger en byggeleder for vores
kunde, der udfører erhvervs- og instutionsbyggeri i hoved- og totalentreprise. Byggelederen
skal styre byggeprojekter på Sjælland.
Vores kunde er en styringsvirksomhed og er
med fra idefasen til aﬂevering. Bygherrerne er
virksomheder, kommuner, staten og institutioner. Vores kunde udfører bl.a. produktionsbyggeri, kontor- og domicilbyggeri, butiksbyggeri,
bilhuse, lagerbygeri, halbyggeri og institutionsbyggeri.
Hvorfor vil vores kunde have dig?
Du har en uddannelse som bygningskonstruktør
eller bygningsingeniør - gerne med en håndværksmæssig baggrund.
Du har et par års erfaring med ledelse og styring
af processer på byggepladsen.
Du har erfaring med hoved- og totalentrepriser.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du vil styre byggeriet og lede underentreprenører.
Du vil styre projektøkonomien, indhente og
forhandle priser med leverandører og underentreprenører.
Du udfærdiger aftalesedler.
Du udarbejder tidsplaner og plan for sikkerhed og
sundhed.
Du leder byggemøder med UE’ere, varetager kontakten til bygherrer, rådgivere etc.
Du får ansvaret for gennemførelse af 1 års og 5 års
gennemgange.
Du kvalitetssikrer byggeprojekterne.
Hvad skal du ellers kunne?
Du kan bruge IT og digitale værktøjer.
Du har erfaring med relevant byggelovgivning,
licitationsloven, AB92, ABT93 mv.
Du har kendskab til byggeriets aftaleforhold.

Hvad tilbyder vores kunde dig?
Deltagelse i relevant kursusaktivitet.
Deltagelse i ﬁrmaarrangementer.
Kompetente kolleger og et stærkt kollegialt sammenhold.
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.

kun sendes via denne mail:
174@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

For at beskytte dine persondata skal ansøgning og
CV sendes i Word- eller pdf, være på dansk og kan

www.ht-rekruttering.dk

