PROJEKTERINGSLEDER OG BYGHERRERÅDGIVER
Ledelse – Nybyggeri - Bygningsrenovering

På vegne af vores kunde i København søger Høi
& Thomassen en projekteringsleder/bygherrerådgiver til at styre renoverings- og nybygningsprojekter.
Vores kunde er rådgivende ingeniører der tilbyder rådgivning i alle faser af byggeriet.
Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?
Du har min. 8 års erfaring som bygherrerådgiver,
med byggeledelse og projektering.
Du er bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller
arkitekt.
Du kan styre tid og økonomi i byggeprojekter.
Du har erfaring med byggeprojekter fra idefase,
over kontakten til myndigheder, til udarbejdelse
af byggeprogram, risikostyring og kontrahering.
Du har erfaring med udbudsretslige forhold og
kontraktindgåelse.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du skal styre projekter i hele projektfasen, fra
de indledende strategiske overvejelser til valg af
løsninger.
Du skal varetage projekterings- og projektledelse i
forbindelse med større bygningsprojekter indenfor
det almene byggeri, for oﬀentlige bygherrer, kommuner og styrelser mv.
Hvad skal du ellers kunne?
Du har naturlige lederevner og forstår at bygherrens behov er i centrum.
Du kan arbejde med bruger- og beboerinvolvering.
Du har erfaring med entrepriseret og byggelovgivning i øvrigt.
Du kan skabe tætte relationer internt og eksternt
til dine samarbejdspartnere.
Du kan overholde indgåede aftaler og er opsøgende i projekterne.

Du kan formulere dig ubesværet og entydigt,
skriftligt og mundtligt på dansk.
Hvad tilbyder vores kunde dig?
Et ingeniørﬁrma i udvikling med udviklingsmuligheder for den enkelte.
Udfordrende projekter.
Et fagligt fokuseret og helhedsorienteret miljø.
En ﬂad organisation hvor den enkelte medarbejder
får stort ansvar.
Gode, engagerede kolleger.

henvendelse bliver behandlet fortroligt.
For at beskytte dine persondata skal ansøgning
og CV sendes i Word- eller pdf. Den skal være på
dansk og kan kun sendes via denne mail:
210@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

Vil du høre mere om stillingen?
Ring til Carsten Høi eller Søren Thomassen på
tlf.: 29 27 71 88.

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

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

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

www.ht-rekruttering.dk

