BRDR. MØLLER SØGER ERFAREN PROJEKTLEDER/FORMAND
Aktivitetsniveauet er højt, og derfor søger vi en dygtig og erfaren projektleder/formand til fjernvarme-, kloak- og
anlægsprojekter, primært i Østjylland.

OM BRDR. MØLLER A/S:
Vi er en moderne mellemstor entreprenørvirksomhed med hovedsæde i Brabrand, der udfører alle former for
entreprenørarbejder. Vi er specialiseret indenfor kloakering, renovering, nyanlæg samt fjernvarme og har både store
og små projekter.

OM JOBBET:
Dit daglige arbejde vil være på en af vores byggepladser. Du vil veksle mellem at være ude på pladsen og inde bag
skrivebordet, og du vil derfor være den, der har den tætte hverdagskontakt med specialarbejderne.
Som projektleder/formand vil du få ansvaret for at:
•
•
•
•

tænke helhedsorienteret, herunder daglig planlægning og organisering
have fokus på fremdrift og optimering
have fokus på kvalitetssikring igennem hele projektet
sikre et godt arbejdsmiljø på byggepladsen

VI FORVENTER, AT DU:
•
•
•
•
•

kender entreprenørbranchen og har flere års erfaring som projektleder/formand i branchen
kan navigere i en travl hverdag og have mange bolde i luften
gode kommunikative evner
har en løsningsorienteret tilgang til de udfordringer, der opstår undervejs
kan tage teten og trives i rollen som organisator og tovholder på projektet

VI TILBYDER:
•
•
•
•
•

et udfordrende og selvstændigt job med stort dagligt ansvar
dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone og korte beslutningsveje
spændende og varierende arbejdsopgaver
gode kollegaer og en stærk holdånd, hvor man hjælper hinanden
gode muligheder for at udvikle dine faglige kompetencer

INTERESSERET?
Send snarest muligt en ansøgning og dit CV til entreprisechef Jesper Sonnenborg på mail js@brdrmoller.dk .
Da der ikke er ansøgningsfrist på denne stilling, vil vi løbende indkalde ansøgere til samtale, og processen vil derfor
afsluttes, når den rette kandidat er fundet.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 8747 6060.

