PROJEKTLEDER/-CHEF
Byggepladstyring - Økonomi - Kvalitetssikring

Høi & Thomassen søger for vores kunde, der
udfører bygningsrenovering i Storkøbenhavn,
en projektleder eller projektchef til at styre
byggeprojekter i hoved- og totalentrepriser.
Vores kunde er en styringsvirksomhed med en
beskeden egenproduktion. Kunderne er typisk
boligselskaber, kommuner og styrelser.
Hvorfor vil vores kunde have dig?
Du er bygningskonstruktør eller bygningsingeniør
med en håndværksmæssig baggrund som tømrer
eller murer.
Du har min. 10 års erfaring med styring af byggeprojekter på projektchef eller projektlederniveau.
Du har erfaring med bygningsrenovering.
Du har erfaring med hoved- og totalentrepriser.
Du kan lede projektteams.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du vil styre byggeprojekter fra start til aflevering.
Du vil have ansvar for projektøkonomi.
Du vil varetage den daglige kontakt til bygherre,
rådgivere, leverandører og underentreprenører.
Hvad skal du ellers kunne?
Du kan bruge IT og digitale værktøjer.
Du har erfaring med byggelovgivning, licitationsloven mv.
Du har kendskab til byggeriets aftaleforhold.
Hvad tilbyder vores kunde dig?
At præge virksomhedens udvikling.
En flad struktur, korte beslutningsveje og direkte
adgang til ledelsen.
Kompetente kolleger og et stærkt sammenhold.
God humor som vi justerer efter situationen.

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:

Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillingen og alle henvendelser sker hertil.
Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.

Du får retursvar til den mail du sender dit materiale fra.

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

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

190@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet og bliver slettet.

Vores kunde er en moderne byggevirksomhed med speciale indenfor bygningsrenovering, og som udelukkende henvender sig til det professionelle marked. Virksomheden beskæftiger ud over et varierende antal timelønnede håndværkere,
p.t. 8 funktionærer samt en større kreds af underentreprenører. Hos vores kunde bliver du en del af en fleksibel organisation, hvor nøgleordene er ansvar og tillid. Vi er et team på 20, bestående af loyale og modne mennesker, hver især med
stor erfaring og specialistviden.

www.ht-rekruttering.dk
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