Med gode folk
skal land bygges
Vil du være en af os?

Projektchef til Grindsted
Kan du stå i spidsen for større komplekse byggesager og forstår du på en motiverende måde, at få alle involverede til at løfte i fælles flok? Så kan det være dig, vi søger
som vores nye projektchef.
Du bliver en del af en dynamisk og ambitiøs entreprenørvirksomhed, der har fuld fart
på. De fleste af vores godt 140 medarbejdere har base på vores hovedkontor i Grindsted,
men vi har også en afdeling i Aarhus, som er vores platform for store vækstambitioner i
det østjyske.

Jobbet:
Som projektchef har du det overordnede ansvar for større komplekse projekter, hvor
du står i spidsen for et team af dygtige projektledere. Du går forrest, binder projektet
sammen og søger for at alle implicerede parter når i mål med deres ansvarsområder. Det
er også dig der har overblikket over både tidsplanen og økonomien på projektet. Du vil
få en bred kontakt med både bygherrer, rådgivere, myndigheder og underentreprenører,
samt dine dygtige kollegaer internt. I jobbet som projektchef har du ingen direkte medarbejder referencer, men sidder for bordenden på projektet.

Din arbejdsdag vil gå med:
ledelse af større komplekse projekter i samarbejde med et team af projektledere
ledelse af og deltagelse i koordineringsmøder med bygherrer, myndigheder 		
og rådgivere
opfølgning på leverandører og underentreprenører med teamet
projektstyring på både aktiviteter og økonomi
kvalitetsstyring og opfølgning
arbejdsmiljø

Dig:
Du har en stærk faglig profil, samt en række personlige kvaliteter der gør dig til en værdsat samarbejdspartner og kollega. Vi forestiller os, at du:
er uddannet bygningskonstruktør eller bygningsingeniør med min. 5 - 10 års relevant
erfaring med hoved- og totalentrepriser
udviser lederskab på dine projekter, så der er styr på tidsplan og økonomi
er fortrolig med brug af digitale værktøjer i byggeprocessen
har et godt netværk i byggebranchen
har gode samarbejdsevner og en positiv indstilling
er robust samt vedholdende og formår at holde hovedet koldt i en travl hverdag

En arbejdsplads hvor du kan udvikle dig:
Du begynder med en grundig introduktion til virksomheden og de mennesker, du skal
samarbejde med. Det er ret mange, for vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger
for at sikre en gnidningsfri overgang mellem de forskellige faser i et projekt.
Du vil opleve en arbejdsplads, hvor respekt, ansvarlighed og høj faglighed er
kerneværdierne. Det er sådan, vi sikrer glade medarbejdere og kunder. Du vil også
opleve at blive støttet i din udvikling og at få attraktive ansættelsesvilkår med hensyn
til løn, pension, sundhedsforsikring mv.

Interesseret?
Send os din ansøgning hurtigst muligt på avf@kgh.dk - vi afholder samtaler løbende.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsdirektør, Anders V. Friis på
tlf. 30 16 97 00

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 140 medarbejdere.

