STILLINGSOPSLAG

Vi søger en
kompetent projektchef
til vores afdeling i København
Raundahl & Moesby leder konstant efter de mest ambitiøse medarbejdere, og
lige nu søger vi specifikt en kompetent projektchef til vores afdeling i
København.
Vi har en stærk økonomi samt en lang pipeline af opgaver og har derfor brug
for at supplere vores organisation med en projektchef. Har du lyst til at bygge
fremtiden sammen med os og være en del af en værdiskabende totalentreprenør med højt til loftet, flad organisation og tro på gode, langsigtede
løsninger? Motiveres du af beslutningskompetence, udviklingsmuligheder og
resultatskabelse? Så send os meget gerne en ansøgning.
Om stillingen
Du vil som projektchef være ansvarlig for et team bestående af projektledere
og entrepriseledere, som har ansvaret for projektet fra projektering til
aflevering. Du skal derfor både have en stærk gennemslagskraft som
projektansvarlig, og du skal være holdspilleren, der værdsætter og udnytter
synergien i samarbejdet med dine kolleger. Dine ansvarsområder vil bl.a. være:
•
Gennemførelse af projekt fra projektering til aflevering i høj kvalitet
•
Indkøb, udarbejdelse og indgåelse af kontrakter med
underentreprenører
•
Sikre at projektet overholder opsatte målsætninger, såsom økonomi, tid
og kvalitet
•
Sikre at projektet lever optil R&M’s forretningsetik og værdier
•
Overholdelse af myndighedskrav, arbejdsmiljø m.v.
•
Ledelse på projektet herunder tydelig opgavefordeling og delegering
•
Kontakt til bygherren herunder løbende håndtering af aftaleforhold
•
Sikre at projektet kan afleveres til en tilfreds bygherre
Om dig
Du har gode resultater i bagagen og er klar til nye udfordringer i en
virksomhed, der giver dig meget ansvar og plads til at udvikle dig.
Vi forventer:
•
At du er bygningsingeniør med speciale i konstruktioner eller
installationer, eller bygningskonstruktør med 10-15 års erfaring fra
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 ambitiøs og drevet af at skabe resultater
•
At du er stolt over de resultater, du har skabt og de byggerier, du har
været med til at bygge
•
At du har erfaring fra tilsvarende stilling i entreprenørbrachen
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At du er en god kommunikator i skrift og tale og kan formidle et
budskab på en sober og ordentlig måde, så du opnår accept og
ejerskab hos modtageren
At du med lige dele godt humør og seriøsitet er i stand til at
understøtte samarbejdet mellem forskellige faggrupper.
At du har en vindende personlighed, der forstår at skabe gejst og
entusiasme omkring dig.

Vi tilbyder
•
Et job i en virksomhed med stor succes, god økonomi og mod til at
være med til at sætte den grønne dagsorden
•
Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling
•
Samarbejde med nogle af branchens bedste medarbejdere i et
uformelt og moderne miljø
•
Spændende og varierende byggeprojekter
•
Et godt arbejdsmiljø, hvor der er balance imellem arbejde og fritid
og mange sociale arrangementer
•
Ansvar, ledelse og løn, der modsvarer dine kvalifikationer.
Om Raundahl & Moesby A/S
Raundahl & Moesby har siden 2013 udført værdiskabende
totalentrepriser i byggebranchen.Vi er specialister i bolig- og
erhvervsbyggerier og dækker hele landet. Vi har ca. 100 dedikerede
medarbejdere, der hver dag driver udviklings- og byggeprocessen fra
projektidé til indflytning og drift. Vi har en helhedsorienteret tilgang til
byggerierne med fokus på værdiskabelse for kunden og for de fremtidige
brugere. Et af Raundahl & Moesbys pejlemærker er at aflevere byggerier,
hvor alle fejl og mangler er udbedret, inden bygherren overtager
nøglerne.

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

Om ansøgning og proces
Er du interesseret i stillingen, så send os en ansøgning med det samme
og senest 24.10.2022 på info@raundahl-moesby.dk. Der vil løbende
blive afholdt samtaler.

