ERFAREN PROJEKTLEDER
Constructa A/S er en tværfaglig rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed. Vi kombinerer vores faglighed med et men-

neskeligt og fælles engagement og vi tror på, at netop dette er kernen bag vores succes og arbejdsglæde. Vi har mange
spændende byggeprojekter igang og flere i pipeline. Derfor søger vi en erfaren Projektleder, til at være helt tæt på processtyrringen af projekterne og sikre at bygherren får det ønskede projekt til rette tid, pris og kvalitet.

VIL DU HAVE EN AFGØRENDE ROLLE I FREMTIDENS BYGGERIER?
Vi søger endnu en ny kollega til vores afdeling i Roskilde

DIN ROLLE

Du bliver med reference til Afdelingslederen en del af et stærkt tværfagligt fællesskab bestående af arkitekter, ingeniører og konstruktører. Du får ansvar for egen projektportefølje og skal sikre at bygherrens projekter drives og kommer godt og sikkert i mål. Du har overblik,
navigerer og eksekverer økonomi, budgetter, tidsplaner og delmål, kvalitetssikring, evaluering og sagsstyring i alle projekternes faser.
Det er afgørende for os og for kundens oplevelse, at du udviser synlig projektledelse og nærværende bygherrerådgivning, samt at du har en
jordnær tilgang til kunder, kolleger og opgaver. Du bliver et vigtigt ansigt udadtil med kontakt til bygherre, entreprenører, underrådgivere, myndigheder m.fl. Du sikrer en løbende dialog og er således med til at skabe fundamentet for langsigtede og trygge samarbejder i Constructa.

OM DIG

Du har som person og kollega et godt drive og motiveres af at gennemføre projekter – både selvstændigt og sammen med andre. Du er
samtidig god til at sætte dig ind i kundernes behov og arbejder ud fra et klart værdisæt omkring kvalitet og ordentlighed. Du har en struktureret og handlekraftig tilgang til dine projekter, har et godt overblik og sans for væsentlige detaljer. Du forstår at lytte, men kan også skære
igennem og nå bygherres mål. Du er en tillidsvækkende relationsskaber, som trives i et fællesskab med en fri omgangstone og godt humør.

DIN BAGGRUND OG ERFARING
+5 års erfaring fra lignende projektleder stillinger, med ansvar for projekteringsledelsen og processtyring.
Erfaring fra rådgiverbranchen eller entreprenørbranchen
Uddannelse gerne som ingeniør og med håndværksmæssig baggrund
Projektlederuddannet/dokumenteret projektlederkompetencer
Byggeteknisk indsigt og forståelse for byggeriets præmisser og flair for at kommunikere med byggeriets parter og interessenter
Stærke analytiske evner og kommunikerer perfekt på dansk både i tale og skrift

OM OS
Vi vægter en arbejdskultur præget af tværfaglighed, frihed med ansvar, uddannelse, videndeling, og et godt arbejdsmiljø med en positiv atmosfære. Vi ’tager kunden i hånden’ og hjælper kunden med troværdig rådgivning i alle byggeriets faser, lige fra bygherrerådgivning i idéfasen
over projektering til bygningsvurderinger og helhedsplaner.
Vi tilbyder dig en spændende stilling i en dynamisk og velrenommeret virksomhed, hvor du får stor indflydelse på din egen hverdag.
Send din ansøgning + cv inkl. uddannelsesbeviser, karakterer og anbefalinger til:
Constructa A/S job@constructa.dk Mærk ”Projektleder Roskilde”.
Du er velkommen til at ringe og høre mere om stillingen hos Afdelingsleder i Roskilde Per Mejer Johansen

Læs mere om os på WWW.CONSTRUCTA.DK

Tlf. 2785 7152
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