BYGHERRERÅDGIVER TIL ALMENT BYGGERI
Projektledelse - Kundekontakt - Økonomi

For Kuben Management A/S i København søger Høi &

Hvorfor skal du søge dette job?

Hvad tilbyder Kuben Management A/S dig?

sendes i Word- eller pdf. Den skal være på dansk og skal

Thomassen A/S en bygherrerådgiver til det almene

Du ønsker at minimere bygherrens risici.

En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og med

sendes via denne mail: 207@ht-rekruttering.dk

marked.

Du vil sikre ejerskab hos byggesagens interessenter.

en uformel kultur, hvor humor, viden, udvikling, samar-

Bygherrerådgiveren udvikler og leder projekterne på

Du vil udarbejde helhedsplansrenoveringer fra A-Z.

bejde og en stærk faglighed er i højsædet.

Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver

baggrund af værdiskabende partnerskaber, viden og

Du vil afdække behov og muligheder samt prioritere disse

Trivsel og gode arbejdsforhold.

ikke behandlet og slettes umiddelbart.

tværfaglighed og er drevet af en ambition om at tænke

i dialog med boligorganisationen, beboerne og Landsbyg-

Kantineordning, massageordning og fælles fredagsmor-

økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed ind

gefonden.

genmad.

Du kan se vores privatlivspolitik her:

En attraktiv lønpakke der forhandles individuelt.

www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
Du får retursvar til den mail du sender dit materiale fra.

fra starten til det færdige byggeri.
Hvad skal du ellers kunne?
Hvorfor vil Kuben Management A/S ansætte dig?

Du har et indgående administrativt kendskab til renove-

Hvis du vil vide mere:

Du er bygningsingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt,

ring af almene boliger, ikke mindst på den økonomiske og

Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på tlf.: 29

økonom, cand. scient. adm. eller har en anden relevant

finansielle del.

27 71 88.

uddannelse.

Du har erfaring med byggesagsbehandling af alment

Du har erfaring med administrativ byggesagsbehandling

nybyggeri og renoveringsprojekter.

Ansøgning:

fra en almen boligorganisation, en anden rådgivervirk-

Du er en dygtig koordinator (ressourcer, projektporteføj-

Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillingen

somhed tilknyttet alment byggeri eller fra en oﬀentlig/

le, deadlines, kundekontakt, økonomi).

og alle henvendelser sker hertil. Din henvendelse bliver

kommunal funktion med alment boligbyggeri.

Du har erfaring med procesledelse.

behandlet fortroligt.

Du har erfaring med Landsbyggefondsager.

Du har erfaring med bygherrerådgivning og planlægning
inden for alment boligbyggeri.

Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillingen af
vores hjemmeside: www.ht-rekruttering.dk/job.php

For at beskytte dine persondata skal ansøgning og CV

as

Vi har fokus på at finde og håndplukke dygtige og
engagerede chefer, ledere og specialister.
Kuben Management er et dedikeret bygherrerådgivningsfirma med ca. 145 kompetente kollegaer i et bredt tværfagligt arbejdsmiljø, heraf
omkring 80 medarbejdere i København.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

