FJELSØ ENTREPRISE KBH A/S SØGER PROJEKTLEDER

Til vores projektafdeling i Brøndby, søger vi en kandidat med erfaring og lyst til at have ansvaret for
glas- og aluminiumsfacadeprojekter samt facadebeklædningsopgaver til byggebranchen i Storkøbenhavnsområdet. Projekterne udføres i egenproduktion, hvor facaderne typisk produceres på vores fabrik i
Aalestrup og monteres af vores egne dygtige håndværkere.

VI TILBYDER:
· Arbejde i en succesfuld og ambitiøs virksomhed i vækst, med gode muligheder for at opnå både personlig og faglig udvikling.
· At blive en del af et team, der arbejder målrettet på, at styre facadeprojekter fra underskrivelse af kontrakt til aflevering af byggeriet.
· En høj grad af frihed under ansvar.
· Individuel sammensætning af lønpakke og ansættelsesvilkår, der matcher dine kvalifikationer og kompetencer.
· En arbejdsplads med gode personaleforhold og gode kollegaer.
ARBEJDSOMRÅDER
· Projektering og design
· Indkøb
· Økonomistyring
· Planlægning
· Kvalitetssikring
Du får ansvaret for egne sager fra opstart og frem til aflevering. En stor del
af tiden bruges på byggepladserne, hvor du skal sikre, at byggeriet forløber
planmæssigt frem til aflevering.
VI FORESTILLER OS, AT DU:
· er ingeniør, konstruktør eller på anden vis har en relevant teoretisk uddannelse.
· har erfaring med projekt- eller byggeledelse og gerne erfaring fra totalog hovedentrepriser.
· har gode forhandlingsevner.
· kan dokumentere dine gode resultater fra tidligere projekter.
· er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer, samt kunne se
løsninger frem for barrierer.
VI FORVENTER, AT DU ER ERFAREN BRUGER I:
· AutoCad og evt. Revit
· Microsoft Office pakken
ANSØGNINGSFRIST M.M.:
Ansøgning med eventuelle relevante bilag sendes til Alexander Andreassen
på mail: hr@fjelso.dk
Ansøgningsfrist er d. 17. april 2020. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til
Direktør Alexander Andreassen på 30 10 62 70.

Fjelsø er en ung og dynamisk virksomhed, der blev grundlagt i 2007. Vi arbejder indenfor byggeri med facadelukningsentrepriser. Fjelsø producerer og monterer desuden også altaner, trapper og stålkonstruktioner. Vi beskæftiger i dag i alt ca. 150
medarbejdere i Aalestrup, Esbjerg, Hedensted og København.
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