VI SØGER EN BYGGELEDER MED 2-4 ÅRS ERFARING
Vi søger en fagligt stærk og
struktureret byggeleder med
erfaring inden for renovering,
ombygning og/eller nybyg.
DINE OPGAVER SOM BYGGELEDER
• Styring af entrepriser herunder koordinering af
underentreprenører og leverandører.
• Udarbejdelse af tidsplaner.
• Gennemføre sikkerheds- og sundhedsarbejde.
• Samarbejde med bygherre og rådgivere,
underentreprenører, leverandører og
brugere/beboere.
• Fagligt tilsyn og kontakt med håndværkerne.
• Økonomistyring med planlægning, budgetlægning og
opfølgning af den enkelte byggesag.
VI LÆGGER VÆGT PÅ, AT DU
• Er selvstændig og tager ansvar.
• Er en dygtig købmand.
• Arbejder systematisk og er en afslutter.
• Har gennemslagskraft og kan skabe fremdrift.
• Har en god social forståelse og kan samarbejde med
både bygherre, rådgivere, underentreprenører,
leverandører og brugere/beboere.
• Er dygtig til at planlægge og er forudseende.
• Arbejder både selvstændigt og teamorienteret.
• Har en håndværksmæssig baggrund gerne suppleret
med en uddannelse som bygningskonstruktør,
ingeniør eller lignende.

VI TILBYDER
• Attraktive ansættelsesforhold med personlige og
faglige udviklingsmuligheder.
• En ledelsesuddannelse og muligheden for at blive
leder for et team på en større byggesag.
• Oplæring og sparring med kollegaer.
• Attraktive ansættelsesforhold i en stabil organisation
med kort vej til en beslutningsdygtig ledelse.
• Et åbent, kollegialt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op
og hjælper hinanden.
• En virksomhed, der lægger vægt på personlige
relationer og sociale arrangementer med
kollegaerne.
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 byggeleder, 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
byggeleder - så send os en ansøgning vedlagt dit CV i
pdf til HR@ole-jepsen.dk.
ANSØGNING
Send din ansøgning vedlagt dit CV i pdf til
HR@ole-jepsen.dk
HR@ole-jepsen.dk

Ansøgningsfrist den 12. december 2019
Vi holder løbende samtaler. Løn aftales individuelt.
Tiltrædelse
snarestsamtaler.
muligt. Løn aftales individuelt.
Vi holder løbende
Tiltrædelse snarest muligt.
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