BYGGELEDER
yggeleder / Entrepriseleder

Byggeleder søges:
Risskov Murer- og Entreprenørfirma A/S søger engageret byggeleder til styring af byggeprojekter af varierende
størrelse – virksomheden har gennem de seneste 16 år udført klassiske murer- og entreprenøropgaver fortrinsvis i
Aarhus.
Virksomheden blev i 2016 overtaget af Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S – virksomhederne, der til sammen
beskæftiger over 90 medarbejdere, drives som to selvstændige forretningsenheder med en fælles økonomi-,
projektstyrings- og servicefunktion. Målet for koncernen, der har en professionel bestyrelse, er fortsat vækst i både
forretningsomfang og medarbejderstab.

Jobprofil:
Dine primære opgaver vil være:
• Kundebesøg samt fastlægning af omfang af opgaverne
• Indgå i løsningsdialog med bygherre og øvrige interessenter
• Indkøb og styring af materialer/materiel på de aktuelle byggesager
• Projektstyring og koordinering med underentreprenører
• Økonomi- og kvalitetsstyring
• Fagtilsyn og gennemgang af byggesager
• Deltagelse i interne planlægningsmøder
 Styring af egenproduktion på byggepladser
 Efterkalkulation og evaluering af færdige projekter

Kvalifikationer:
•
•

Du er uddannet murer – gerne suppleret med en teknisk videregående uddannelse
Du har erfaring med styring af projekter og ledelse af håndværkere

Vi forventer:
•
•
•
•
•

Du er udadvendt, serviceminded og har flair for kundekommunikation
Du kan håndtere flere projekter ad gangen og kan lide at have travlt
En god administrator, der arbejder struktureret, selvstændigt og systematisk med opgaverne
Du behersker IT på brugerniveau og har gode formuleringsevner i såvel skrift som i tale
Du har et godt humør og kan klare stressede situationer i en hektisk branche

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Et spændende job i et travlt miljø
Teamwork med åben kommunikation og uformelle kommunikationsveje
Frihed til at strukturere din hverdag med afvekslende arbejdsopgaver
Løn efter kvalifikationer

Skriftlig ansøgning med relevante oplysninger sendes til: palle@rme-as.dk
Tiltrædelse snarest muligt – vi venter dog gerne på den rette person.
For yderligere informationer kontakt:
Palle Ankerstjerne, tlf. 29 65 60 56
Risskov Murer- og Entreprenørforretning A/S
Viengevej 1
8240 Risskov
www.rme-as.dk

