STILLINGSOPSLAG

Vi søger entrepriseleder
til Jylland/Fyn/Sjælland
Vi søger nyuddannet ingeniør eller bygningskonstruktør til vores
byggepladser i Jylland / Fyn/Sjælland.
Så har du lyst til at gennemføre totalentrepriser i en projektudviklingsog entreprenørvirksomhed med højt til loftet, flad organisation og tro
på gode, langsigtede løsninger og motiveres du af beslutningskompetence, udviklingsmuligheder og resultatskabelse? Så kan det
meget vel være lige dig, vi leder efter som vores nye kollega.
På din første opgave kommer du sammen med projektchefen og resten
af teamet til at stå i spidsen for et boligbyggeri mellem 50 – 150 mio. kr.
Dine ansvarsområder vil bl.a. være: Gennemførelsen af entrepriseforløb
fra A-Z, herunder entreprisestyring, tilbud, udførelse, test og aflevering i
høj kvalitet. Sikre at projektet overholder opsatte målsætninger, så som
tid, økonomi og kvalitet. Overholdelse af myndighedskrav, arbejdsmiljø
m.v.

Kontor
Aarhus
Kontor
Valby

Vi forventer:
• 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 bygger.
• At du trives med opgaverne på byggepladsen, såvel som bag
skrivebordet.
• At du personligt kombinerer evnen til at gå forrest, når en opgave skal
løses, med en udpræget holdånd, hvor fælles mål er i fokus..
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 og der kommer flere.
• Ansvar, og en løn som modsvarer dine kvalifikationer.

Spørgsmål til stillingen?
Har du spørgsmål i forbindelse med
stillingen, er du velkommen til at
kontakte Teknisk direktør
Per Falstie på tlf. 29465160.

Om ansøgning og proces
Er du interesseret i stillingen, så send os en ansøgning med det samme
og senest d. 21.01.2022 på info@raundahl-moesby.dk. Der vil løbende
blive afholdt samtaler.

