
Raundahl & Moesby, har haft en stabilt, stigende udvikling på Sjælland 
og har derfor brug for flere kræfter til vores team af byggefolk, som 
består af projektchefer, projektledere og entrepriseledere. 

Til de nye bolig- og erhvervsprojekter som er på vej ind søger vi 
derfor nye kollegaer – både som projektchef, projektleder og 
entrepriseleder. 

Så har du lyst til at være en del af en projektudviklings- og 
entreprenørvirksomhed i vækst og med højt til loftet, flad 
organisation, en tro på gode, langsigtede løsninger og motiveres du af 
beslutningskompetence, udviklingsmuligheder og resultatskabelse? Så 
kan det meget vel være lige dig, vi leder efter.

Du vil sammen med det øvrige team på byggepladsen have ansvar for 
projektet fra projektering til aflevering. Du skal derfor både have en 
stærk gennemslagskraft inden for dit ansvarsområde og du skal være 
holdspilleren, der værdsætter og udnytter synergien i samarbejde med
kolleger.

Ansvarsområder vil afhænge af din stilling, men kan bl.a. være:

• Gennemførelse af entrepriseforløb fra A-Z, herunder 
entreprisestyring, tilbud, udførelse, test og aflevering i høj kvalitet.

• Sikre at projektet overholder opsatte målsætninger, såsom
økonomi, tid og kvalitet.

• Overholdelse af myndighedskrav, arbejdsmiljø m.v.

• Sikrer at projektet kan afleveres til en tilfreds bygherre.

Om dig:
Du er klar til nye udfordringer i en virksomhed, som giver dig ansvar 
og plads til at udvikle dig yderligere og vi forventer:

• At du er Bygningsingeniør med speciale i konstruktioner eller 
installationer eller Bygningskonstruktør – for projektleder/projektchef  
gælder, at du gennem de sidste min. 5/7 år har arbejdet inden for 
entreprenørbranchen. 

• At du personligt kombinerer evnen til at gå forrest, når en opgave skal 
løses, med en udpræget holdånd, hvor fælles mål er i fokus.

• At du er faglig dygtig og har stor vilje til at lære nyt.

• At du er ambitiøs og drevet af at skabe resultater, og du er stolt af 
det du har bygget.
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Om ansøgning og procesSpørgsmål til stillingen?

Vi tilbyder dig:
• Gode muligheder for personlig udvikling både i jobbet og gennem 

løbende efteruddannelse.

• En bredere tilgang til byggeriet generelt.

• Et uformelt arbejdsmiljø med gode kollegaer i alle aldre.

• Spændende projekter både inden for bolig- og erhvervsbyggeri - og der
kommer flere.

• Ansvar, ledelse og en løn som modsvarer dine kvalifikationer.

Om Raundahl & Moesby A/S:

Vi har rødder i projektudviklingsbranchen og udfører totalentrepriser, 
hvor selve udformningen af projektet udgør en væsentlig del af opgaven.

Vi har ikke selv håndværkere ansat, men indkøber alt arbejde hos 
eksterne underentreprenører. Vi har stor fokus på kundetilfredshed og vi
ligger langt over gennemsnittet i undersøgelser af bygherretilfredshed.

Er du interesseret i stillingen, så send os en ansøgning med det samme
og 15.06.2022 på info@raundahl-moesby.dk. Der vil løbende blive
afholdt samtaler.

Har du spørgsmål i forbindelse med 
stillingen, er du velkommen til at 
kontakte Afdelingschef Øst, Per 
Andersen på tlf. 20985600.

Kontor  
Aarhus

Kontor  
Valby
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• At du trives med opgaverne på byggepladsen, såvel som bag 
skrivebordet.

• At du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.

• At du med lige dele godt humør og seriøsitet er i stand til at 
understøtte samarbejdet mellem forskellige faggrupper.

• At du kan formidle et budskab på en sober og ordentlig måde, så der 
opnås accept og ejerskab hos modtageren.

mailto:info@raundahl-moesby.dk

	Vi søger medarbejdere til�vores byggeafdeling i København�
	Dias nummer 2

