BYGGELEDER TIL BYGNINGSRENOVERING
Ansvar - Styring - Koordinering

På vegne af vores kunde i Storkøbenhavn søger Høi
& Thomassen en erfaren byggeleder der skal lede
byggeprojekter.

Vores kundes speciale er byggestyring af bygningsrenovering for bl.a. boligforeninger, boligselskaber og kommuner (skoler, institutioner
etc.) fortrinsvis i Storkøbenhavn.

Du er med i alle byggeprojektets faser.
Du deltager i og leder byggemøder med UE’ere,
varetager kontakten til bygherrer, rådgivere etc.

Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?
Du er bygningshåndværker og har gerne en baggrund som byggetekniker, bygningskonstruktør
eller bygningsingeniør.
Du har nogle års erfaring fra en lignende stilling og
du har erfaring med bygningsrenovering.

Hvad skal du ellers kunne?
Du er analytisk og kan hurtigt overskue tekniske
tegninger, beskrivelser og forstår bygningsjura.
Du er en god administrator og er vant til at deltage i byggemøder.
Du kan IT herunder Word, Excel, Outlook og gerne
Calwin.
Du har et godt kendskab til byggeriets aftaleforhold herunder AB18/AB92/ABT18/ABT93.
Du kan formulere dig ubesværet og letforståeligt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du motiveres af at styre byggeriet og lede egne
håndværkere, egenproduktionen og underentreprenører.
Du får ansvaret for at lede entrepriser til aftalt tid
og kvalitet.

Hvad tilbyder vores kunde dig?
At præge virksomhedens udvikling.
En flad struktur, korte beslutningsveje og med
direkte adgang til ledelsen.
Kompetente kolleger og et stærkt sammenhold.
Virksomheden har en stærk social profil og man

gør meget for at alle føler sig som en vigtig del af
virksomheden.

Du får retursvar til den mail du sender dit materiale

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

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillin-

fra.

gen af vores hjemmeside: www.ht-rekruttering.dk/
job.php

Ansøgning:
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din henvendelse
bliver behandlet fortroligt.
For at beskytte dine persondata skal ansøgning og CV
sendes i Word- eller pdf. Den skal være på dansk og
skal sendes via denne mail: 206@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver
ikke behandlet og slettes umiddelbart.
Du kan se vores privatlivspolitik her: www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf

as
Vi har fokus på at finde og håndplukke dygtige
og engagerede chefer, ledere og specialister.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

