PROJEKTCHEF
Ansvar - Ledelse - Drive - Købmandsskab

På vegne af Adserballe & Knudsen A/S i Farum,
der står overfor store bygge- og renoveringsopgaver i hovedstadsområdet, søger Høi & Thomassen en projektchef.
Adserballe & Knudsen er en fremadstormenede
entreprenørvirksomhed med særlige kompetencer indenfor styring af komplekse sager. Vi
tager ansvar for alle dele af byggeprocessen, så
vi kan levere kvalitet i alle dele af byggeriet.
Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?
Du er bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller
lignende.
Du har min. 10 års erfaring med ledelse af store
bygge- og renoveringsprojekter.
Du har erfaring med hoved- og totalentrepriser,
økonomirapportering og budgettering mv..
Du har erfaring med bygningslovgivning og byggeriets aftaleforhold.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du får det ledelsesmæssige ansvar for styring af
bygge- og renoveringsprojekter i hovedstadsområdet fra 60-700 mio. kr.
Du bliver udviklet fagligt og personligt som leder.
Du bliver garanten for at Adserballe & Knudsen A/S
fortsætter med at levere byggerier af høj kvalitet.
Hvad skal du ellers kunne?
Du får ledelsesansvaret for projektledere, byggeledere og timelønnede medarbejdere på dine
projekter.
Du indgår aftaler med underentreprenører, leverandører og andre samarbejdspartnere.
Du koordinerer samarbejdet mellem underleverandører og du varetager kontakten til myndigheder,
bygherrer, rådgivere og andre interessenter.
Du fører et eﬀektivt tilsyn med dine byggepladser.
Du kan formulere dig ubesværet og entydigt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

Hvad tilbyder Adserballe & Knudsen dig?
Vi er tømrere af oprindelse, og herfra har vi arvet
en særlig respekt for byggeriets kvaliteter og et
skarpt fokus på den gode udførelse.
En nøgleposition hvor beslutningsvejene er korte.
Udfordringer hvor du er tæt på ledelsen og har
mange berøringsﬂader.
Løn i forhold til dine kvaliﬁkationer, pensionsordning, kørselsordning m.v.

Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet.

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

ht-rekruttering.dk/job.php

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:

Ansøgning:
Vil du søge stillingen, skal din ansøgning være på
dansk og sendes i Word- eller pdf-format til denne
mail:
185@ht-rekruttering.dk
www.ht-rekruttering.dk/job.php

Adserballe & Knudsen er en førende dansk byggevirksomhed med særlige kompetencer indenfor byggestyring af komplicerede renoveringssager samt nybyggeri. Vi er meget stolte over den udvikling, vi
har været igennem de seneste 10 år. Vores succes skyldes seriøst arbejde, mod, nytænkning og viljen til vækst. Vi ønsker at drive en sund virksomhed, der skaber udvikling, trivsel og bæredygtighed.
Vi er bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet og påtager os gerne dette ansvar. Derfor er vi en troværdig partner for vores kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere. Vores medarbejdere sikrer et professionelt ﬂow i processen og et godt slutresultat.

