PROJEKTLEDER TIL VVS
LEDELSE - INDKØB - STYRING

Høi & Thomassen søger en erfaren projektleder
til teknikentreprenør Poul Sejr Nielsen A/S,
der står overfor spændende og udfordrende
projekter.
Stillingen er nyoprettet til vores tværfaglige
entrepriseteam med dygtige og engagerede
medarbejdere indenfor VVS, EL, ventilation
samt tag- og facadearbejde.
Hvorfor skal PSN ansætte dig?
Du er uddannet indenfor VVS og kan have en
overbygning som f.eks. ingeniør, maskinmester,
VVS-tekniker/installatør eller lignende.
Du har 5-10 års erfaring med projektledelse indenfor VVS.
Du har erfaring fra en lignende stilling bl.a. med
ansvar for indkøb, kontraktforhandlinger med
UE’ere, leverandører, projektkalkulation, ledelse
og projektøkonomi.

Hvorfor skal du søge denne stilling?
Du vil være projektleder i komplekse VVS-projekter for både oﬀentlige og private kunder.
Du bliver ansvarlig for projektkalkulation (vi bruger Calwin), og du skal beregne tillægspriser på
dine byggesager.
Du leder VVS-projekter fra start til aﬂevering.
Du bliver ansvarlig for projektøkonomi.
Du styrer og leder vores underentreprenører.
Du deltager i byggemøder.
Du deltager i statusmøder hver 14. dag.
Hvad skal du ellers kunne?
Du har en god indsigt i byggelovgivning og byggeriets aftaleforhold f.eks. AB92.
Du medvirker til at vedligeholde gode relationer
til vores kunder.
Du er struktureret og målrettet i din arbejdsform.
Du har gode lederegenskaber, og du forstår at
skabe arbejdsglæde omkring dig.

Du er en teamplayer og kundeorienteret.
Du har ﬂair for godt købmandsskab og kan forhandle og indgå aftaler med kunder og samarbejdspartnere.
Hvad tilbyder PSN dig?
En varieret hverdag der tager udgangspunkt fra
hovedkontoret i Birkerød og til vores byggepladser
i hovedstadsområdet og på Sjælland.
Et godt og humoristisk arbejdsmiljø.
Du bliver tilbudt faglig, personlig og ledelsesmæssig udvikling.
Flad organisation med korte beslutningsveje.
Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på
tlf.: 29 27 71 88.

lingen 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:
179@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

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

Poul Sejr Nielsen A/S er nordsjællands største teknikentreprenør med mere end 100 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 176 mio. kr.
Vi leverer serviceydelser og totalløsninger indenfor EL-VVS-ventilation samt tag- og facadearbejde. Vi har 60 servicebiler, der leverer service til private,
boligforeninger og erhverv på hele Sjælland.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

