VI SØGER EN SYSTEMATISK OG ERFAREN PROJEKTLEDER
VI ER I VÆKST OG SØGER EN SYSTEMATISK OG
ERFAREN PROJEKTLEDER MED MINDST 4 ÅRS
lagt
dit CV tilFRA
mail@ole-jepsen.dk.
ERFARING
EN TILSVARENDE Alle
STILLING
henvendelser og ansøgninger behandles fortroligt.
OM DIG

Ansøgningsfrist
1. december
kl. 12.00.
Du har en teknisk
baggrund 2015
som ingeniør,
bygningskonstruktør eller lignende, gerne
suppleret med en håndværksmæssig
baggrund.
DU VIL FÅ ANSVAR FOR








Byggeriets gennemførelse fra
kontraktindgåelse med bygherren til
aflevering af det færdige byggeri.
Forhandling og kontraktindgåelse med
underentreprenører og leverandører.
Planlægning og systematisering af
byggeriets udførelse, og derved sikre en
høj produktivitet og kvalitet.
At sikre den gode konstruktive dialog
med bygherre, rådgivere og
underentreprenører.
Sags- og økonomistyring.

VI LÆGGER VÆGT PÅ, AT DU







Er en dygtig købmand.
Arbejder systematisk og er en afslutter.
Er dygtig til at planlægge og er
forudseende.
Har gennemslagskraft og kan skabe
fremdrift.
Er dygtig til at formulere dig på dansk i
skrift og tale.

VI TILBYDER

Attraktive ansættelsesforhold med
personlige og faglige
Løn aftales
individuelt.
udviklingsmuligheder.
Tiltrædelse
snarest
muligt. med kort vej til en
 En lille
organisation
beslutningsdygtig ledelse.
 Stor indflydelse på din egen arbejdsdag.
 En ledelsesuddannelse og muligheden
for at blive leder for et team på en større
byggesag.
 Et rummeligt arbejdsmiljø og gode
kollegaer i en virksomhed med højt til
loftet.


OM OS

Vi er en velkonsolideret entreprenørvirksomhed i
vækst med opgaver inden for nybyggeri,
ombygning, renovering og vedligeholdelse.
VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om jobbet som projektleder, er
du meget velkommen til at kontakte adm.
direktør Ole Jepsen på tlf. 45 88 31 00.
Kan du se dig selv i vores virksomhed og i jobbet
som projektleder - så send en ansøgning
vedlagt dit CV i pdf til HR@ole-jepsen.dk.

ANSØGNING

Send en ansøgning vedlagt dit CV i pdf til
HR@ole-jepsen.dk.
Ansøgningsfrist den 1. marts 2018
Løn aftales individuelt.
Tiltrædelse snarest muligt.
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