kgh.dk

Chef for egenproduktion
til K.G. Hansen & Sønner a/s
Jobbet:
Vi søger en chef for vores egenproduktion, som med erfaring kan lede og udvikle afdelingen i en hverdag som primært vil foregå på vores mange byggepladser.
Med reference til KG Hansens ledelse vil dine arbejdsopgaver bl.a. blive:
Ledelsesansvar for 6 – 10 fagformænd
Sikkerhedsarbejde for egenproduktion
Deltage i tværfaglig ledelsesarbejde
Ansvarlig for rekuttering samt løbende efteruddannelse af formænd og timelønnede
I samarbejde med formændene udarbejde og ajourføre bemandingsplaner over
timelønnede medarbejdere, indgå akkordaftaler samt opfølning på disse
I samarbejde med formænd og projektledere, planlægge egenproduktion i projekterne
Deltage i opstartsmøder samt udarbejdelse af kalkulationer og efterkalkulationer
I samarbejde med formænd og projektledere, udføre månedsopfølgning på egen-		
produktion i de enkelte projekter
Sikre optimalt indkøb på materialer

Din baggrund og kvalifikationer:
Ideelt har du 3-5 års erfaring som formand, byggeleder med egenproduktion.
Vigtigst af alt har du faglig viden inden for beton/murer faget fra større byggepladser
Du har ledererfaring
Du har flair for økonomisk planlægning
Du har gennemslagskraft med respekt for det enkelte menneske
Du besidder et stort drive og har høj selvdisciplin
Du har lysten til at udvikle i samarbejde med dine kollegaer på tværs af organisationen

Vi tilbyder:
En handlekraftig og solid virksomhed med sunde værdier, hvor du kommer til at arbejde
tæt sammen med et hold af kompetente kollegaer med høj faglighed.
Vi har hovedkontor i Grindsted – men har også en afdeling i Aarhus, så du skal være indstillet på, at vores mange byggepladser, ligger placeret i et større geografisk område.
Spændende udfordringer, såvel fagligt som personligt. Ordnede forhold og en lønpakke, der matcher dine kvalifikationer, samt pensionsordning med udvidet helbredssikring mv.
Har du spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til, at kontakte entreprisedirektør
Stern Johansen, på telefon 40 11 64 99 eller på mail: sj@kgh.dk
Din motiverede ansøgning vedlagt referencer, fremsendes pr. mail til sj@kgh.dk
Ansøgningsfrist den 27. september 2020

K.G. Hansen & Sønner a/s er en solid byggevirksomhed, der udfører nybyggeri og renovering i hovedog totalentrepriser. Vi har bygget siden 1910 og beskæftiger i dag mere end 130 medarbejdere.

