Erfaren projektleder til byggeprojekter i København
Bygningsdesign - Tværfaglighed - Teknologi

På vegne af vores kunde søger Høi & Thomassen en erfaren projektleder med rådgiverbaggrund indenfor byggeri, som vil indgå i et
tværfagligt miljø og vil arbejde med forskellige byggeprojekter i København.
Vores kundes arbejdsområder omfatter bygningsdesign og renovering, hospitalsbyggeri
og teknologi, undervisnings- og forskningsbyggeri samt industribyggeri.
Hvorfor vil vores kunde ansætte dig?
Du har min. 8 års erfaring med projektledelse
af store projekter hos en rådgivende ingeniørvirksomhed.
Du er bygningsingeniør, bygningskonstruktør
eller arkitekt.
Du har erfaring med myndighedsbehandling,
udbudsmaterialer og udbudsprocesser.
Du kan styre tid, økonomi og kvalitet i dine
byggeprojekter.

Hvorfor skal du søge dette job?
Du er med fra starten af projektet og deltager i
alle projekteringsfaser som den gennemgående
projektleder på rådgiversiden.
Du bliver den daglige repræsentant udadtil
overfor kunder og bygherrer.
Du vedligeholder dine relationer.
Du medvirker til at bringe opgaver i hus gennem dine relationer til kunder og bygherrer
m.ﬂ.
Hvad skal du ellers kunne?
Du har naturlige lederevner og forstår at bygherrens behov er i centrum.
Du har blik for udfordringer og sørger for at de
ikke bliver til problemer.
Du faciliterer og koordinerer, så relevante fagområder bliver involveret i byggeprojekterne.
Du kan formulere dig ubesværet og entydigt,
skriftligt og mundtligt på dansk.

Hvad tilbyder vores kunde dig?
Et ingeniørﬁrma hvor der er fokus på udvikling,
vidensdeling, kvalitet og synliggørelse af faget.
Du bliver en del af et team af erfarne faggruppeledere, projektledere og sparringspartnere.
Du refererer til teamlederen.
En løn der svarer til dine kompetencer.

Den skal være på dansk og kan kun sendes via
denne mail:

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

Du kan se vores privatlivspolitik her: www.
ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
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 henvendelse bliver behandlet fortroligt.

212@ht-rekruttering.dk
Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette,
bliver ikke behandlet og slettes umiddelbart.

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 sendes i Word- eller pdf.

www.ht-rekruttering.dk/job.php

