Projektleder til byggeri på Sjælland
Ledelse - Overblik - Købmandsskab - Kvalitet

Høi & Thomassen søger en erfaren projektleder
til Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, der
står overfor krævende byggeprojekter.
Byggeprojekternes ﬂow hviler på projektlederens skuldre. Det stiller krav til overblik,
lederskab, styring og evnen til at kommunikere
med mennesker på ﬂere niveauer.
Hvorfor skal EMCH ansætte dig?
Du er bygningskonstruktør eller bygningsingeniør gerne med en håndværksmæssig baggrund.
Du har erfaring fra en lignende stilling.
Du kan og vil styre fag-, hoved- og totalentrepriser
fra start til aﬂevering.
Hvorfor skal du søge dette job?
Du vil lede og styre vores egenproduktion og underentreprenører.

Du er med i alle byggeprojektets faser.
Du vil og kan styre projektøkonomien.
Du indkøber selv til byggeprojekterne.
Du bliver ansvarlig for kvalitetssikring og tidsstyring.
Du er vores daglige ansigt udadtil med kontakt til
bygherrer, kunder og leverandører.

Hvad tilbyder EMCH A/S dig?
Du får en central position i virksomheden.
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø.
God fast løn, pension, sundhedsforsikring.
Attraktive muligheder for efteruddannelse.
Korte beslutningsveje.
Dygtige kolleger.

Hvad skal du ellers kunne?
Du bruger IT, Excel - og gerne Dynamics Nav 2016.
Du kan samle og lede et team.
Du kan og er vant til at træﬀe beslutninger.
Du har et godt kendskab til bygningslovgivning og
byggeriets aftaleforhold.
Du kan formulere dig ubesværet og letforståeligt,
skriftligt og mundtligt på dansk.
Du er dynamisk og kan strukturere din arbejdsdag.
Dit humør og din personlighed bidrager til en god
stemning på byggepladsen.

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:
175@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

“Vi kan, hvad I vil” er vores slogan, og det giver os en masse spændende udfordringer og byggeprojekter. Derudover får du 70 kolleger og en hverdag i en organisation med fokus på rettidig omhu og et godt arbejdsklima, hvor vi gør meget
ud af, at det skal være sjovt, mens vi har travlt.
Vi er en entreprenørvirksomhed beliggende i Holbæk Kommune med Sjælland som det primære arbejdsområde etableret i 1985. Vi arbejder med alle former for entreprenørarbejde, men er særligt kendt for store og komplekse
bygningsværker og infrastrukturprojekter. Hovedsageligt inden for jord, kloak, beton, byggemodninger, traﬁksaneringer, hal- og erhvervsbyggerier. Vi udfører både total-, hoved- og fagentrepriser og udvikler egne projekter og indgår i
Oﬀentlig-Private Partnerskaber (OPP).

www.ht-rekruttering.dk/job.php

