ERFAREN BYGGELEDER TIL SPÆNDENDE PROJEKTER
Ledelse – Byggeri

På vegne af vores kunde i København søger Høi &

Hvorfor skal du søge dette job?

Dygtige og engagerede kolleger.

For at beskytte dine persondata skal ansøgning og CV

Thomassen en erfaren byggeleder der skal lede byg-

Du får ansvaret for byggesagen.

Udfordrende projekter.

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

geprojekter fra 15mio. kr. og opefter.

Du kan opbygge og lede et team af rådgivere.

Et fagligt fokuseret og helhedsorienteret miljø.

kan kun sendes via denne mail:

Du kan planlægge og fordele opgaverne mellem

En ﬂad organisation med stort ansvar til den enkelte

211@ht-rekruttering.dk

Vores kunde rådgiver i alle faser af byggeriet fra

entreprenørerne, eksternt fagtilsyn, beboerkoordina-

medarbejder.

idéudvikling til drift.

torer etc.

Løbende efteruddannelse indenfor økonomistyring,

Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver

Du er bygherrerens repræsentant.

arbejdsmiljø, jura og forhandlingsteknik.

ikke behandlet og slettes umiddelbart.

Du har min. 8 års erfaring med byggeledelse.

Hvad skal du ellers kunne?

Vil du høre mere om stillingen?

Du kan se vores privatlivspolitik her: www.ht-rekrut-

Du er bygningsingeniør, bygningskonstruktør eller

Du kan arbejde med bruger- og beboerinvolvering.

Ring til Carsten Høi eller Søren Thomassen på

tering.dk/Privatliv/kandidater.pdf

arkitekt.

Du kan skabe tætte relationer internt og eksternt til

tlf.: 29 27 71 88.

Du kan styre tid og økonomi.

dine samarbejdspartnere.

Du kan bedømme indkomne tilbud.

Du kan formulere dig ubesværet og entydigt, skriftligt

Ansøgning:

Du kan kontrahere med entreprenørerne.

og mundtligt på dansk.

Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillin-

Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?

Du kan udarbejde byggeregnskab og økonomirapporter.

Hvad tilbyder vores kunde dig?
En rådgiver med udviklingsmuligheder.

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

gen og alle henvendelser sker hertil. Din henvendelse

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

bliver behandlet fortroligt.

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

www.ht-rekruttering.dk

