Entrepriseleder søges
Søger du nye udfordringer?
Vi søger en entrepriseleder til styring af diverse anlægs- og byggeopgaver.
Kan du lede projekter- og timelønnede medarbejdere i mål til aftalte tid og i aftalte kvalitet, så læs endelig
videre.
Vil du være en del af en solid virksomhed, der tilbyder en, spændende og udfordrende hverdag i et
uformelt miljø? Så er det måske dig, vi søger, til at blive en del af vores team, med base i Tønder.
Som entrepriseleder bliver du ansvarlig for den daglige drift af forskellige byggepladser, rundt om i hele
Syddanmark. Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
Opgaverne:
• daglig ledelse af byggepladser og timelønnede
• koordinering og leverancebestillinger
• sikre at projekter udføres til aftalt tid og kvalitet
• sikre at kvalitets standarder, sikkerheds- og miljøpolitikker overholdes
• økonomiopfølgning
• kundekontakt
Vi forstiller os, at du har min. 3 års erfaring med ledelse af entrepriser inden for anlægsbranchen, samt evt.
en teoretisk baggrund som f.eks. konstruktør, ingeniør, kloakmester eller lignende, det er dog ikke et krav.
Du har gode tale evner og taktisk forståelse. Du er i besiddelse af godt overblik, har gennemslagskraft, er
resultats orienteret, og kan indgå i teams på alle niveauer.
Det er vigtigt, at du ser det som din primære opgave at skabe optimale løsninger for vores kunder gennem
et åbent, ærligt og troværdigt samarbejde.
Du har gode it-kundskaber, og behersker office pakken, samt du formår hurtigt at sætte dig ind i nye
systemer.
Derudover lægger vi vægt på, at du som person:
• brænder for at udvikle dig fagligt såvel som personligt
• motiveres af at lede andre indenfor dit faglige felt
• kan arbejde selvstændigt, men er også stærk i teams
Du tilbydes:
• et spændende job med gode udviklingsmuligheder i en økonomisk solid virksomhed
• gode muligheder for at præge egen hverdag
• gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• løn efter kvalifikationer
Der vil løbende blive afholdt samtaler, og vi venter gerne på den rette
Tiltrædelse efter nærmere aftale.
Send din ansøgning til Karsten Lillelund Terkildsen - klt@freiberg.as
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