Byggeleder til jord-, kloak- og betonentrepriser
Vi søger en dygtig byggeleder til gennemførelse mindre og større entrepriser hovedsagligt i
hovedstadsområdet. Som byggeleder er dit overordnede ansvar at gennemføre opgaverne indenfor
de aftalte rammer, kvalitet, tid og økonomi.
Kloakafdelingen beskæftiger sig primært med opgaver hvor hovedvægten ligger på
anlægsarbejderne jord-, kloak- og beton. Derudover inddrages du i forskellig grad, i vores øvrige
fagfolk fra belægnings-, murer- og tømrerfagene, samt relevante samarbejdspartnere.
Du kommer til at indgå i teamet af byggeleder samt lager- og administrative medarbejdere, som har
et fælles fokus på at sikre en optimal gennemførelse af sagerne.
Hos os finder du en god og rummelig arbejdsplads, hvor vi arbejder tæt sammen og har fokus på at
fastholde en sund virksomhedskultur.
Det er vigtigt, at styring af kloak- og betonentrepriser er en forankret del af din erfaring, og du
ligeledes kan indgå i en åben, imødekommende og konstruktiv dialog om sagens bedste løsning
med samarbejdspartnere, rådgiveren og bygherren.

Dine ansvarsområder








Selvstændig gennemførelse af sagerne.
Samarbejde med timelønnede.
Planlægning og styring af tid, økonomi og ressourcer.
Kontakt til kunder, rådgivere og samarbejdspartnere
Udarbejdelse og opfølgning på tidsplaner.
Resultatansvarlig for egne sager.
Prissætning af ændringer og kalkulere mindre sager.

Vores forventninger



Erfaring fra tilsvarende job.
Praktisk arbejdserfaring indenfor anlægsområdet, og gerne med yderligere relevant
uddannelse.










Erfaring med kloakrenoveringsopgaver.
Stor erfaring i projektledelse og har fungeret som byggeleder i minimum seks år.
Struktureret arbejdsform og kan administrere flere sager samtidig.
Er selvstændig og virker overbevisende i din argumentation såvel mundtligt som skriftligt.
Styring af egenproduktion.
Engageret, lydhør, positiv og har humor, også i en travl hverdag.
Købmandskab og god til kundekontakt på flere niveauer.
Anvender de gængse IT-værktøjer i dit arbejde.

Vi tilbyder








Et spændende og alsidigt job med store udviklingsmuligheder, såvel personligt som fagligt.
En uformel og rummelig organisationskultur med stor frihed under ansvar.
Sociale arrangementer og gode kollegaer.
Løn og ansættelsesforhold efter kvalifikationer.
Sundhedssikring og pension.
Mulighed for personlig udvikling og efteruddannelse.
Mulighed for firmabil.

Kontaktoplysninger
Flere oplysninger om stillingen kan fås ved at kontakte byggeleder Brian Christensen 26 72 89 05.
Ansøgning
Ansøgning og CV skal sendes på e-mail til: post@oens.dk og mærkes i emnefeltet: Ansøgning
BLKL18.

________________________________________________________________________________
Øens Murerfirma A/S er en dynamisk entreprenør- og murervirksomhed med omkring 220 ansatte og en omsætning på 250 mio. Virksomheden
udfører primært hoved- og fagentrepriser ved bygningsrenovering og restaurering med egen dygtige håndværkere indenfor murer-, beton-, kloak- og
tømrerfaget, samt ejendomsservice og servicearbejder. Virksomhedens hovedkontor er beliggende få kilometer fra Rådhuspladsen hvor også vores
digitaliserede byggevare- og materiellager er lokaliseret. Vi arbejder målrette på at fastholde og videre udvikle en åben og rummelig
virksomhedskultur, hvor humoren er i højsæde.
Se mere her: www.oens.dk

