PROJEKTCHEF
Byggepladstyring - Økonomi - Kontraktforhandling

For DYRLUND SØRENSEN A/S der udfører byggeri
på Sjælland, søger Høi & Thomassen en projektchef til at styre hoved- og totalentrepriser.

projektchef eller som erfaren projektleder.
Du kan lede bygge- og projektledere.

Du kan formulere dig ubesværet og letforståeligt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

lingen og alle henvendelser sker hertil.
Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.

Hvad tilbyder vores kunde dig?
At præge virksomhedens udvikling.
Mulighed for personlige og faglig udvikling.
Løn der matcher dine kompetencer, pensionsordning og sundhedsforsikring.
Kørselsgodtgørelse efter aftale.
Et miljø, hvor du vil drage fordel af ﬂeksibiliteten
i en mindre organisation.

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

DYRLUND SØRENSEN A/S står overfor at opføre
131 ungdomsboliger på Amager, som projektchefen skal stå i spidsen for.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du kan styre og overskue ﬂere byggeprojekter fra
start til aﬂevering.
Du får ansvar for projektøkonomi, -styring, rapportering og udvikling af byggeprojekter.
Du står for kontraktforhandlinger og indkøb.
Du varetager den daglige kontakt til bygherre,
rådgivere, leverandører og underentreprenører.

Hvorfor vil vores kunde have dig?
Du er bygningskonstruktør eller bygningsingeniør gerne med en håndværksmæssig baggrund.
Du har min. 10 års erfaring med boligbyggeri.
Du har erfaring med hoved- og totalentrepriser.
Du har erfaring med styring af byggeprojekter som

Hvad skal du ellers kunne?
Du skaber tætte relationer til bygherrer, rådgivere
og arkitekter.
Du har erfaring med relevant byggelovgivning,
licitationsloven, AB92, ABT93 mv.
Du har kendskab til byggeriets aftaleforhold.

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

Du kan se vores privatlivspolitik her:
www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf

DYRLUND SØRENSEN er en styringsvirksomhed
og bygherrerne er typisk boligselskaber, kommuner og styrelser.

Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stil-

DYRLUND SØRENSEN A/S er et mindre entreprenørﬁrma der har været på markedet siden 2000 og har løst en lang række opgaver - primært opførelse af
nybyggerier i hoved- og totalentrepriser. Vi er p.t. et team på fem medarbejdere.
Vi r bindeleddet mellem bygherre, rådgiver, leverandører og underentreprenører.

177@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet.

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi
stillingen af vores hjemmeside.

www.ht-rekruttering.dk

