SEKTIONSCHEF
Forretningsudvikling - Styring - Ledelse

På vegne af Adserballe & Knudsen A/S i Farum, der står
overfor store bygge- og renoveringsopgaver i hovedstadsområdet, søger Høi & Thomassen en sektionschef.
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 skal Adserballe & Knudsen ansætte dig?
Du er bygningskonstruktør, bygningsingeniør eller lignende.
Du har min. 10 års erfaring med ledelse af bygge- og
renoveringsprojekter.
Du kan dokumentere erfaring med nybyggeri og renovringsprojekter fra 50-500 mio. kr.
Du har betydelig ledelseserfaring og kan arbejde strategisk.
Du kan analysere komplekse problemstillinger.

Du har erfaring med planlægning, indkøbsaftaler og
økonomistyring.

Du er en god leder og du bliver motiveret af at have
ansvaret for økonomi, tid, kvalitet og samarbejde.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du får muligheden for at udvikle stillingen og nye forretningsområder.
Du vil have det overordnede ansvar med at realisere,
udvikle og styre byggeprojekter.
Du får det overordnede ledelses- og personaleansvar
for 10-15 kompetente projektchefer, projektledere og
byggeledere.
Du får ansvaret for store projektporteføljer.

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

Du får ansvaret for byggeteknik, projektøkonomi og projektbudget samt kontakt til myndigheder og samarbejdspartnere.

Vi er samarbejdsorienterede og er der for hinanden.

Du bliver sparringspartner for produktionsdirektøren og
dine projektteams.
Du bliver en del af ledergruppen.
Hvad skal du ellers kunne?
Du har tæft, smidighed og ﬂair for godt købmandskab og
du forstår betydningen af at skabe en god handel for os
og vores samarbejdspartnere.

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.
Ansættelse i et velrenommeret entreprenørﬁrma, hvor vi
bygger med egne håndværkere.
Løn- og ansættelsesforhold sker med udgangspunkt i dine
kvaliﬁkationer. Pensionsordning, bilordning, sundhedsforsikring m.v.
Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på
tlf.: 29 27 71 88.

Ansøgning:
Vil du søge stillingen, skal din ansøgning være på dansk og
sendes i Word- eller pdf-format til denne mail:
186@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:
ht-rekruttering.dk/job.php
Vi vil derfor opfordre dig til at søge stillingen hurtigst
muligt.

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.
Vi arbejder struktureret og strømlinet med omkostningsoptimering for øje, som er kundens sikkerhed for den bedste løsning på lang sigt og på bundlinjen.

