Stillingsbetegnelse

PROJEKTLEDER/ENTREPRISELEDER

Nøgleord

Til ansvaret for projekter, der ligger i størrelsesordenen fra 2 til 20 mio. kr. primært hos kunder beliggende i Storkøbenhavn

Arbejdssted

Storkøbenhavn/Greve

Virksomhedsbeskrivelse Brdr. K. Hansen leverer jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejde.
Virksomheden arbejder med store og små opgaver og samlede løsninger.
Medarbejderne er veluddannede og erfarne – både på kontoret og i marken.
Gennem maskinselskabet trækker søsterselskaberne på en stor maskinpark og
sikrer dermed den nødvendige fleksibilitet og driftssikkerhed.
Brdr. K. Hansen A/S er en del af BKH Gruppen, som med en omsætning på 200
mio. og mere end 100 medarbejdere, har størrelsen, erfaringen og fleksibiliteten til
at løfte både store og små opgaver.
Referencelisten vidner om et bredt kompetenceområde indenfor byggeri og anlæg.
Successen er skabt via mere end 50 års erfaring i at udføre og koordinere samlede
løsninger, hvor Brdr. K. Hansen står for at udføre alt indenfor jord-, kloak-,
belægnings- og gartnerarbejde.
Medarbejderne er yderst mobile med mange mandskabsbiler, og virksomheden
kan derfor lynhurtigt tilpasse sig og sikre et effektivt Work flow hver eneste dag.
Man samarbejder bredt med både private og offentlige bygherrer på alle niveauer.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Profilpartners på
tlf.: 43434060.
Stillingsbeskrivelse

Du får ansvaret for egne projekter fra start til slut, og du kommer til at køre 2-3
anlægsprojekter på samme tid, i denne meget selvstændige stilling, hvor du får
ansvaret for projekter, der ligger i størrelsesordenen fra 2 til 20 mio. kr. - primært
hos kunder beliggende i Storkøbenhavn.
Du overtager projektet, når det er vundet, men bliver selv ansvarlig for at
forhandle priser ind hos underleverandørerne samt for udarbejdelsen af tidsplaner
m.v. Har du ikke den store erfaring med indkøb, vil du have god mulighed for at
blive supporteret af din leder, der har stor erfaring i indkøbsdelen.
Du er i tæt dialog med formanden på de enkelte pladser og vil have god mulighed
for både at få indflydelse på, at denne stiller det rigtige hold, men også den
løbende motivering af teamet, når du er ude og føre tilsyn på pladserne og ved
afholdelse af byggemøder. Det er nemlig dit ansvar at kvaliteten lever op til det
aftalte, at økonomien holder, og at kunden i sidste ende er tilfreds.
Du forstår værdien af den gode relation til bygherre og er derfor god til at
informere og sparre med bygherren omkring projektet og dets udfordringer og
muligheder ligesom, du vil være god til at informere og koordinere alle øvrige
interessenter.
I det daglige refererer du direkte til lederen af entrepriseafdelingen, som du har
god mulighed for at sparre med både løbende og på de ugentlige
produktionsmøder, hvor du og dine kollegaer mødes og taler om igangværende
projekter.

Vidensdeling og den gode sparring kollegaer imellem er et område, som
afdelingslederen har meget fokus på.
Egenskaber

Du er en ambitiøs og målsøgende person, der er åben, udadvendt, tillidsvækkende
og du er i stand til at kommunikere på alle niveauer dvs. både med bygherre og
håndværkeren på pladsen.
Det er vigtigt at du tager ansvar for de opgaver, du påtager dig samtidig med, at
du har styr på dine ting.
Du er selvstændigt arbejdende og en god team-player, der gerne giver den en
ekstra skalle, hvis behovet opstår.

Uddannelser

Vi er meget åbne overfor forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.
Er du autodidakt med god erfaring med anlægsprojekter, kunne dette også være
en god indgangsvinkel til stillingen.

Erhvervserfaring

Du har minimum 3 års erfaring fra entreprenørbranchen, hvor du har været
beskæftiget med et bredt spekter af projekter indenfor anlæg.
Du har derfor en god projektledererfaring og er i stand til at arbejde selvstændigt,
vedholdende og engageret.
Du har kendskab til AB92 og har sandsynligvis både god erfaring med
egenproduktion og håndtering af underleverandører.

Sprogkundskaber/IT

Der stilles ingen specifikke krav til dine sprogkundskaber, men det forventes, at du
er erfaren bruger af IT.

Løn

Du får en fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer, pensionsordning,
sundhedsforsikring og km-penge efter statens takster.

Du tilbydes

Mulighed for at arbejde meget selvstændigt i en organisation, hvor frihedsgraderne
er store og beslutningsprocesserne korte, og hvor der derfor vil være god mulighed
for at være med til at gøre en forskel.

Sådan ansøger du

Ansøgningsprocessen foregår i samarbejde med headhunter og rekrutteringsbureauet Profilpartners, du bedes derfor sende din ansøgning via Profilpartners´
hjemmeside på følgende direkte link:

https://www.profilpartners.dk/ledige-stillinger/1919/
Aok25052020

