Projektleder til bygningsrenovering
Ledelse - Koordination - Købmandsskab - Kvalitet

For PNP-BYG A/S som står overfor krævende
byggeprojekter, søger Høi & Thomassen en dygtig og erfaren projektleder, som kan og vil styre
hoved- og fagentrepriser indenfor bygningsrenovering - fortrinsvis i Storkøbenhavn.
Opgaverne er baseret på kundekontakt med rådgivere, bygherrer samt beboere i de ejendomme
vi renoverer. Det stiller krav til din evne til at
kommunikere med mennesker på ﬂere niveauer.
Hvorfor skal vores kunde ansætte dig?
Du er bygningskonstruktør eller bygningsingeniør gerne med en håndværksmæssig baggrund.
Du har erfaring fra en lignende stilling og har erfaring med bygningsrenovering.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du vil styre entreprisen fra start til aﬂevering.
Du vil lede og styre vores tømrersjak og underentreprenører.
Du får ansvaret for at levere entrepriser til aftalt
tid og i aftalt kvalitet.
Du er med i alle byggeprojektets faser.
Du skal og kan styre projektøkonomien og du udregner i mindre omfang tilbud.
Du er vores daglige ansigt udadtil med kontakt til
bygherrer, kunder og leverandører.

Hvad tilbyder PNP-BYG A/S dig?
Du får en central position i virksomheden.
Et åbent og uformelt arbejdsmiljø.
God fast løn, pension, sundhedsforsikring og bonusordning.
Korte beslutningsveje.
Dygtige kolleger og dygtige samarbejdspartnere.

Hvad skal du ellers kunne?
Du kan anvende IT-værktøjer, Word og Excel.
Du har erfaring med bygningslovgivning og byggeriets aftaleforhold (AB92/AB18).
Du kan formulere dig ubesværet og letforståeligt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

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

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

CV sendes i Word- eller pdf, være på dansk og kan
kun sendes via denne mail:
208@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet.
Du kan se vores privatlivspolitik her:
www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
Du får retursvar til den mail du sender dit materiale fra.
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

Vi har ingen ambitioner om at blive den største, men bruger vores energi på at udføre opgaverne til bygherres fulde tilfredshed gennem dygtige medarbejdere, hårdt arbejde og ikke mindst godt håndværk.
Vi vil være Storkøbenhavns førende renoveringspartner. Vi fastholder og udvikler vores position som regionens førende renoveringsekspert ved at være de bedste på centrale områder.
PNP- BYG A/S har renoveret ﬂere end 1000 etageejendomme i hovedstadsregionen og i dag beskæftiger vi over 100 personer fordelt på timelønnede håndværkere, funktionærer, kontorpersonale samt underentreprenører.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

