BYGHERRERÅDGIVER TIL ALMENT BYGGERI
HØI & THOMASSEN SØGER FOR KUBEN MANAGEMENT I KOLDING

Du vil udvikle, skabe og vedligeholde almene boliger i samarbejde med almene boligorganisationer, beboere, kommuner, Landsbyggefonden og andre relevante parter.
Du udvikler og leder projekterne og er drevet af en ambition om at tænke økonomisk, socialt, miljømæssigt og bæredygtigt fra starten
til det færdige byggeri.
Projekterne er varierende i størrelse, kompleksitet og varighed og du er altid tilknyttet mere end et projekt ad gangen.
Din arbejdsdag:
Du har ansvar for at medvirke til at realisere renoveringer og nybyggeri for almene boligafdelinger og du vil især komme til at arbejde med
Landsbyggefondsstøttede renoveringssager (helhedsplaner). Du kommer også til at løse opgaver for andre bygherrer end almene boligorganisationer.
Du er med fra de tidlige faser af projektet hvor det udvikles, behov og muligheder afdækkes og beslutningsgrundlaget skabes, og til de efterfølgende faser, hvor projektet udbydes, gennemføres og til aflevering af byggeregnskab.
Dine opgaver:
Du sikrer beslutningsgrundlag, økonomi og fremdrift på projekterne og at krav fra Landsbyggefonden og boligorganisationerne indfries.
Du har ansvaret for at udarbejde og medvirke til at realisere helhedsplanrenoveringer og nybyggeri for almene boligafdelinger.
Du sætter rammen for et succesfuldt projekt og minimerer bygherres risici og sikre velvilje og ejerskab hos byggesagens interessenter.
Du udfører proces- og projektledelse på dine projekter.
Hvad kan du tilbyde vores kunde?
Du er arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør, økonom, cand. scient. adm. eller har en anden relevant uddannelse.
Du har erfaring med administrativ bygherrerådgivning fra en almen boligorganisation eller anden rådgivervirksomhed tilknyttet alment byggeri.
Du har erfaring med Landsbyggefondsager.
Du har erfaring med bygherrerådgivning og planlægning inden for alment boligbyggeri.
Hvad tilbyder Kuben Management A/S dig?
Ansættelse i en velkonsolideret virksomhed, som er i fortsat vækst. Vi er cirka 140 medarbejdere, som arbejder fra kontorer i Kolding, Aalborg
og København. Du vil blive ansat i afdelingen ”Bygherrerådgivning Syd” i Kolding, hvor vi er 23 engagerede og kompetente kolleger. Vi værdsætter, respekterer og forstår at udnytte hinandens forskellige fagligheder og personligheder.
Hvis du vil vide mere:
Så ring til Søren Thomassen eller Carsten Høi på tlf.: 29 27 71 88.
Vil du søge denne stilling?
Høi & Thomassen A/S medvirker til at besætte stillingen og alle henvendelser sker hertil. Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.
For at beskytte dine persondata skal ansøgning og CV sendes i Word- eller pdf. Den skal være på dansk og skal sendes via denne mail:
223@ht-rekruttering.dk Du få retursvar til den mail du sender dit CV fra. Ansøgningsmateriale der ikke overholder dette, bliver ikke behandlet
og slettes umiddelbart.
For at beskytte dine persondata er det vigtigt at du kun bruger denne mail til denne stilling. Du kan se vores privatlivspolitik her: www.ht-rekruttering.dk/Privatliv/kandidater.pdf
Når vi har fundet den rette kandidat, tager vi stillingen af vores hjemmeside: www.ht-rekruttering.dk/job.php

as
Vi har fokus på at finde og håndplukke dygtige og
engagerede chefer, ledere og specialister.
www.ht-rekruttering.dk/job.php

