Når dit byggeri er mere
end bare et byggeri

COMBI BYG A/S SØGER ERFAREN PROJEKTLEDERE
HVEM ER COMBI BYG A/S?

•

Vi er en innovativ og dynamisk virksomhed, der udfører faghoved- og totalentrepriser inden for byggesektoren, med base
på Valhøjs Allé 160, 2610 Rødovre. Combi Byg varetager primært
opgaver for offentlige bygherrer. Du kan læse mere om os på
www.combibyg.dk.

•

Hos Combi byg A/S har vi mange spændende projekter i pipelinen.
Derfor søger vi dygtige projektledere. Du vil som projektleder
blive en nøgleperson og bindeled mellem rådgivere, underentreprenører, myndigheder og egenproduktionen. Du vil stå
for styringen af byggeprojekter på Sjælland, fra projektopstart
til aflevering.
Du vil indgå i en Individuel medarbejder- og lederudvikling og
bestride et selvstændigt job med stort ansvar. Du vil besidde
en nøgleposition i en virksomhed med en flad organisation,
hvor beslutningsvejene er korte og du er tæt på ledelsen.
Du bliver en del af et engageret og fagligt velfungerende projektteam, som brænder for at skabe det bedste projekt i høj kvalitet,
inden for den afsatte økonomi og tidsplan. I samspil med dine
kompetente kolleger, får du ansvaret for hoved- og totalentrepriser i en størrelsesorden op til kr. 80 millioner.
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VI FORESTILLER OS
DU KAN GENKENDE DIG SELV I NEDENSTÅENDE:

•
•

•
•
•

•

Du kommer fra en lignende stilling – og har 5 – 10 års
erfaring med ledelse af hoved- og totalentrepriser
Du forstår at ”læse” og dermed omsætte tegninger og
projektbeskrivelser, hvorfor du hurtigt er på forkant med
opgaverne
Du har evt. en baggrund som håndværker og en overbygning som byggeteknikker, bygningskonstruktør eller
ingeniør
Du er vant til at fører et effektivt tilsyn med byggepladsen.
Du koordinerer og styrer samarbejdet mellem underleverandører. Du varetager kontakten til myndigheder, bygherrer,
rådgivere og andre interessenter
Du har erfaring med byggeriets aftaleforhold, AB og ABT

Udadvendt og imødekommende.
Udviser et selvstændigt initiativ i forhold til dine arbejdsopgaver.
Kvalitetsbevidst og analytisk tilgang.
Ser muligheder, i stedet for begrænsninger.
Struktureret, analytisk og målrettet.
Serviceminded, da du ved at en god tone bidrager til
samarbejde.
Godt humør og humor, der afspejler sig i dit samarbejde.
I COMBI BYG A/S FÅR DU:

Dine primære arbejdsområder vil bestå i ledelse af byggesager
fra start til slut inden for hoved- og totalentrepriser, i tæt
samspil med afdelingschefen og det projektteam du indgår i.

•

Du har erfaring med love og sikkerhedskrav indenfor
byggebranchen
Du er vant til at arbejde med projekter i størrelsesorden
fra 1 – 80 millioner
Du kan navigere mellem interessenterne. Du er fremadrettet og du kan planlægge din arbejdsdag
Du har et godt købmandskab, du er en god leder og du
bliver motiveret af at have ansvaret for økonomi, tid,
kvalitet og samarbejde
Du kan formulere dig ubesværet og entydigt, skriftligt og
mundtligt på dansk

•

•
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•

Et spændende job, som du i nogen udstrækning selv er
med til at præge indholdet af
En travl men også udviklende hverdag, hvor kollegasparring
indgår
En fri og humoristisk omgangstone, med respekt for hinanden
Gode kolleger der har fokus på samarbejde og som også
fejrer sine succeser
God frokostordning og flere sociale arrangementer i løbet
af året.
Faglig og personlig udvikling, herunder nødvendige kurser
En lønpakke der forhandles individuelt i forhold til dine
kvalifikationer og erfaring
VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG:

Du er velkommen til at kontakte Afdelingschef Jacob Bossen
på mobil nr. 26 30 45 61, hvis du har spørgsmål til stillingen.
Din ansøgning samt CV sendes du til: jbo@combibyg.dk.
Din e-mail bedes mærket ”Projektleder”.
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