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- Er du vores nye kollega

HK Byg Entreprise A/S er en entreprenørvirksomhed, der er specialiseret i hovedog totalentreprise på Sjælland. Vi udfører renoveringer og transformationer af boligog erhvervslejemål. I dag har vi ca. 30 funktionærer samt 15 håndværkere i
egenproduktion (tømrer og murer). Vi arbejder aktivt med at skabe attraktive rammer;
hvor der er plads til kompetenceudvikling og sparring med dygtige kolleger.

Om stillingen

Profil

HK Byg Entreprise søger en dedikeret og
fagligt stærk projektleder med erfaring inden
for renovering.

Vi leder efter en selvstændig og engageret
projektleder, der forstår selv at tage initiativ
og ansvar. Du skal have gennemslagskraft og
være god til at håndtere komplekse
byggesager. Du skal være løsningsorienteret
og kunne få enderne til at mødes.

Du vil referere til og arbejde sammen med
den ansvarlige afdelingsleder samt indgå
som en del af produktionen.
Stillingen vil være koncentreret omkring den
daglige ledelse og koordinering af de
forskellige faggrupper på vores byggesager.
Vores styringsværktøjer, er digitalt baseret; vi
bruger f.eks. Chisa, Dalux og Letsbuild,
hvorfor kendskab, og ikke mindst lysten, til
brugen af denne software er at foretrække.

Du skal have en god social forståelse, være
rollemodel og kunne navigere rundt blandt
både håndværkere, underentreprenører,
rådgivere og bygher r e. Du skal kunne holde
flere bolde i luften på samme tid, bestride
godt købmandsskab og sætte en ære i at
overholde de aftaler og tidsfrister, der er
aftalt.
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Ansvarsområder

Kvalifikation og baggrund

Som projektleder vil dine ansvarsom
råder bl.a. være:

Relevante kvalifikationer og baggrund
for stillingen:

+ Planlægning og udførelse af
byggesager
+ Koordinering af faggrupper
+ Udarbejdelse og opfølgning på
tidsplaner og stade
+ Afholdelse og opfølgning af bygge
møder med bygherre, rådgiver og
underentreprenører
+Varetager rollen som sikkerheds
koordinator

+
+
+
+

+

Du har arbejdet som projektleder i
en lignende stilling før
Du er selvstændig og ansvarsbevidst
Du har erfaring og kendskab til en
byggeplads
Du er uddannet konstruktør eller
ingeniør, gerne med en hånd
værksmæssig baggrund og har
byggeteknisk erfaring
Du er udadvendt, positiv og fleksibel

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte vores Produktionschef Erik
Kamper på tlf.: +45 22 65 80 19 eller på e-mai l: eka@hk-byg.dk.
Tiltrædelse: Samtaler vil blive afholdt løbende og tiltrædelse jf. aftale
Alle ansøgninger skal sendes til job@hk-byg.dk med teksten "Projektleder" i
emnefeltet.
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