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Vores entrepriseafdeling søger en projektleder til
totalentrepriser på Sjælland

Hos Vognsen & Co Entreprise A/S søger vi en dygtig
projektleder, der kan håndtere større entrepriser.

Kort om hvad vi forventer - og tilbyder

Det er en fordel, hvis du er uddannet enten ingeniør eller
bygningskonstruktør. Erfaring med projektledelse af
totalentrepriser er altid godt, men mindre erfarne kandidater er også velkomne til at søge.

Vi forventer, at du er ambitiøs, har lyst til at lære nyt og
at prøve kræfter med de spændende udfordringer, der
er på en større byggeplads. Til gengæld tilbyder vi dig
muligheden for udvikle og dygtiggøre dig i en organisation i stor udvikling.

Kort om dine opgaver

Kort om os

Vi søger en projektleder, der -- som en del af teamet
- skal have det knivskarpe overblik og lede større byggesager fra start til slut.

Du vil blive ansat i Vognsen & Co Entreprise A/S, som har
kontor i Lystrup ved Aarhus. Vi er en del af Vognsenkoncernen, som er en hurtigt voksende organisation med
store ambitioner og godt 110 engagerede kollegaer, som
alle brænder for at skabe et godt byggeri. Vi har kontorer
i Knebel og i Aarhus, og byggepladser i og omkring
Aarhus og København.

Derudover ser vi gerne, at du har:
•
en stærk faglig baggrund som eksempelvis
bygningskonstruktør eller ingeniør
•

evnen til at holde det økonomiske overblik over
byggesagen med reference til din projektchef

•

evnen til at bevare overblikket over byggepladsen i
samarbejde med din byggeleder - og at du kan begå
dig i samspillet mellem de forskellige fagligheder på
projekterne

•

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 opgaver og tid.

Vi tilbyder et uformelt arbejdsmiljø sammen med et team
af begejstrede og ambitiøse kolleger - med frihed under
ansvar som en bærende værdi.

Det praktiske
Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt til projektdirektør i Vognsen Entrerprise Klaus Meidahl Højen på
mail: kmh@vognsen-co.dk. Klaus kan også kontaktes på
24 41 85 60, hvis du har spørgsmål til stillingen.
Opstart snarest muligt! Vi holder samtaler løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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