Erfaren bygge-/projektleder søges
Hos Vognsen & Co søger vi en dygtig og passioneret bygge-/projektleder indenfor tømrer- og totalentreprise.
Typen af arbejdsopgaver vil hovedsageligt omfatte større entreprise projekter, herunder ombygning, renovering og
nybyggeri – typisk i og omkring Århus og på Djursland.
Vi søger en bygge-/projektleder som har:
• erfaring med ledelse af større byggeprojekter fra start til slut, og har den fornødne tekniske indsigt til løbende at
kunne bistå interne såvel som eksterne interessenter
• en stærk faglig baggrund som tømrer eller lignende – og gerne en baggrund som bygningskonstruktør/ingeniør.
• evnen til at tage det fulde økonomiske ansvar for byggeprojekter, og tage dialogen med bygherre og øvrige
involverede samarbejdspartnere
• erfaring med personaleledelse på byggepladserne, og kan lede og fordele arbejdet i forhold til håndværkere og
øvrige entreprenører – og dermed kan begå sig i et sammenspil med de forskellige faglige grænseflader, der er på
projekterne
• et solidt fagligt kendskab til byggeprocesserne
• kendskab til Microsoft Office programmerne og generel flair og interesse for IT
• en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver og formår at bevare et godt overblik og prioritere
Vi er:
• En tømrervirksomhed med godt 120 ansatte i kraftig vækst
• Hovedkontor i Knebel på Djursland med afdeling i Lystrup ved Århus
• Hovedsageligt beskæftiget med byggeopgaver på Djursland og omkring Århus
• Ambitiøse, fagligt skarpe og dine kommende gode kolleger 😊
Vi tilbyder:
• Et job i et uformelt arbejdsmiljø sammen med et team af begejstrede og ambitiøse kolleger
• Frihed under ansvar
• Et job i en organisation som hele tiden er i udvikling.
Vi håber at få en ny kollega som vil brænde for sit ansvarsområde, og som har lyst til at udvikle og dygtiggøre sig selv.
Samtidig håber vi også at du har lyst til at blive integreret i vores team, og vil deltage i de sociale arrangementer vi laver.

Yderligere info/spørgsmål og selvfølgelig ansøgning kontakt Peter Vognsen på telefon 2089 1549 eller mail
pv@vognsen-co.dk. Ansættelse snarest. Vi holder samtaler løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig – du kan se mere på vores hjemmeside www.vognsen-co.dk

